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Stoperan 2 mg, 8 kapsułek
 

cena: 11,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Kategoria Lek

Opakowanie 8 kapsułek

Postać kapsułki twarde

Producent USP Zdrowie Sp. z o.o.

Substancja
czynna

Loperamid

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Stoperan to lek, który leczy zarówno pierwsze, jak i nasilone objawy biegunki.

Wskazania:
Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki

Jak stosować Stoperan?
Stoperan można stosować już przy pierwszych objawach biegunki. Dawkowanie uzależnione jest od czasu trwania biegunki (ostra,
przewlekła) oraz od wieku pacjenta (dzieci, dorośli).

Pierwsza dawka zazwyczaj składa się z dwóch kapsułek. Biegunka może ustąpić już po pierwszej dawce.

Kapsułki należy przyjmować w całości, jednak w razie problemów z połykaniem można wsypać zawartość do niewielkiej ilości wody i
wypić.

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
  Biegunka ostra: pierwsza dawka 2 kapsułki (4 mg), a następnie 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
  Nie należy stosować dawki większej niż 8 kapsułek (16 mg) na dobę.
  Biegunka przewlekła: początkowo 1 kapsułka (2 mg) 2 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 4-6 kapsułek (8-12
mg) na dobę.
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Dzieci w wieku od 9 do 12 lat:
  Biegunka ostra: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
  Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.
  Biegunka przewlekła: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
  Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 8 lat:
  Biegunka ostra: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
  Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.
  Biegunka przewlekła: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
  Nie należy stosować dawki większej niż 2 kapsułki (4 mg) na dobę.

Lek Stoperan przyjmuje się doraźnie, więc po uzyskaniu poprawy można zaprzestać jego stosowania.

Skład:
Substancją czynną leku jest loperamidu chlorowodorek (Loperamidi hydrochloridum).
Jedna kapsułka twarda zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu.
Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, skład kapsułki żelatynowej: żelatyna,
erytrozyna (E127), błękit patentowy (E131), tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104).

Uwaga:
Nie zaleca się stosowania leków zawierających loperamid u dzieci poniżej 6. roku życia.
Jeśli podczas leczenia ostrej biegunki w ciągu 48 godzin nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.
U pacjentów, u których występuje gorączka oraz krew w kale, przed rozpoczęciem podawania loperamidu należy ustalić przyczyny
biegunki. Należy zachować ostrożność stosując Stoperan w biegunce bakteryjnej.
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość toksycznego działania leku na
ośrodkowy układ nerwowy.
U pacjentów przyjmujących zbyt duże leku (przekraczające podane dawkowanie) notowano występowanie ciężkich zaburzeń pracy
serca (m.in. przyspieszony lub nieregularny rytm serca).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na chlorowodorek loperamidu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym
niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum).
Leczenie preparatem Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.
Niedrożność jelit.
Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit,
zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania.
Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała.
Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i
Campylobacter.
Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem
tego leku.
Loperamid przenika do mleka matki.

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent:
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