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Imodium Instant 2 mg x 12 tabl.
 

Cena: 14,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabl.(liofiliz.doustny)

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Substancja
czynna

Loperamidum

Opis produktu
 

Jedna tabletka (liofilizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku(Loperamidi hydrochloridum).

Wskazania: 
W objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego preparat może być stosowany w
celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.

Przeciwwskazania:
u pacjentów z nadwrażliwością na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

u dzieci w wieku poniżej 6 lat
nie należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego
zapalenia jelita grubego i 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. Ogólnie, preparatu nie należy stosować 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. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia,
wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki preparatem Imodium Instant jest wyłącznie objawowe.

Kiedy możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe.

Dawkowanie i sposób podawania: 
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.
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Przewlekła biegunka: początkowa dawka wynosi 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.

Dawka maksymalna - 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych i dzieci; u dzieci dawka preparatu musi być dostosowana do masy ciała
(3 tabletki/20 kg mc.). U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby preparat stosować ostrożnie.

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

