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Imodium Instant 2 mg, na biegunkę, 12 tabletek ulegających
rozpadowi w jamie ustnej
 

Cena: 18,39 zł

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Opakowanie 12 tabletek

Postać tabletki ulegających rozpadowi w jamie
ustnej

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Loperamidum

Opis produktu
 

Opis
Imodium Instant 2 mg, lek w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Tabletka nie wymaga popijania - ulega rozpadowi w
jamie ustnej. Lek Imodium Instant jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
Loperamid zwiększa spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu, jednocześnie zmniejszając natychmiastową potrzebę wypróżnienia
(parcie na stolec).

Wskazania

Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki, u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
Pacjenci z wytworzoną przetoką jelita krętego - w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.

Działanie
Przeciwbiegunkowe.

Dawkowanie

Tabletkę należy położyć na języku, poczekać aż się rozpuści i połknąć ze śliną. Nie jest potrzebny płyn do popicia.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci, a następnie 1 tabletka (2 mg)
po każdym kolejnym luźnym stolcu.
Przewlekła biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę dla dzieci; tę
początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj
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osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej od 1 do 6 tabletek (od 2 mg do 12 mg) na dobę.

Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce - 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych i dzieci; u dzieci dawka leku musi być
dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg masy ciała). Nie należy stosować dawki większej niż maksymalna zalecana dawka.

Skład
Substancja czynna: loperamidu chlorowodorek.
Pozostałe składniki: żelatyna, mannitol, aspartam, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sodu wodorowęglan.

Przeciwwskazania

Uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
Dzieci w wieku poniżej 6 lat,
Jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką;
u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy
spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z
rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania,
W przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań,
w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Stosowanie leku Imodium Instant należy
natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności.

Działania niepożądane

Po wprowadzeniu leku Imodium Instant do obrotu często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów) zgłaszanymi działaniami
niepożądanymi były: bóle i zawroty głowy, wzdęcia, zatwardzenie, nudności.
Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów) zgłaszano: wysypka, bezsenność, bóle i dolegliwości w obrębie
brzucha, suchość w jamie ustnej, ból w nadbrzuszu, wymioty i niestrawność.
Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) zgłaszano: zaburzenia układu nerwowego (nieprawidłowa koordynacja,
obniżony poziom świadomości, utrata świadomości, hipertonia, senność, otępienie), zaburzenia układu odpornościowego
(reakcja nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna oraz anafilaktoidalna), zaburzenia układu pokarmowego (niedrożność jelita,
rozszerzenie okrężnicy, pieczenie języka, zwiększenie obwodu brzucha), zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej (obrzęk
naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa, świąd, pokrzywka), zwężenie źrenicy, zatrzymanie moczu, zmęczenie.

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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