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Imodium Instant 12 tabletek do ssania
 

cena: 18,19 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie przeciwbiegunkowe

Opakowanie 12 sztuk

Postać tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 tabletka: loperamid 2 mg

Wskazania biegunka, zatrucie pokarmowe, zespół jelita
drażliwego, złe samopoczucie

Opis produktu
 

Opis
Imodium Instant to produkt leczniczy o działaniu przeciwbiegunkowym do stosowania w biegunce ostrej i przewlekłej.

Skład
Substancją czynną jest: chlorowodorek loperamidu (Loperamidi hydrochloridum).
1 tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu.
Substancje pomocnicze: żelatyna, mannitol, aspartam, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sodu wodorowęglan.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania doustnego.
Tabletka leku rozpada się w jamie ustnej, należy poczekać aż tabletka rozpuści się i połknąć ze śliną. Nie wymaga popijania.
Podczas leczenie biegunki należy pamiętać o odpowiednim uzupełnieniu płynów.
Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki
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 osiąga się poprzez
stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej 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).
Leczenie objawowe ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

Dorośli od 18 roku życia:
Początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu lub według dawkowania
uprzednio zaleconego przez lekarza. Lek Imodium Instant można stosować przez okres do 2 tygodni przy powtarzających się atakach,
jednak nie dłużej niż przez 48 godzin przy pojedynczych napadach biegunki.
Dawka maksymalna w biegunce związanej z zespołem jelita drażliwego - 6 tabletek (12 mg) na dobę.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zastosowaniu leku Imodium Instant, należy skontaktować się z lekarzem.

Działanie
Imodium Instant należy do leków hamujących perystaltykę jelit, jest lekiem przeciwbiegunkowym. Loperamid zmniejsza m.in.
natychmiastową potrzebę wypróżnienia.

Wskazania
ostra i przewlekła biegunka,
zmniejszenie liczby i objętości stolców u osób z wytworzoną przetoką jelita krętego,
objawowe leczenie biegunki w zespole jelita drażliwego.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Imodium Instant:
jeśli pacjent ma uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u 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
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):
bóle i zawroty głowy,
zatwardzenie, nudności, wzdęcia.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):
bezsenność,
bóle i dolegliwości w obrębie brzucha, ból w nadbrzuszu,
suchość w jamie ustnej,
wymioty, niestrawność,
wysypka.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
reakcja nadwrażliwości,
nieprawidłowa koordynacja, obniżony poziom świadomości, utrata świadomości,
senność, otępienie,
niedrożność jelita,
rozszerzenie okrężnicy,
wysypka, świąd, pokrzywka,
zwężenie źrenicy,
zatrzymanie moczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Leczenie biegunki lekiem jest jedynie leczeniem objawowym.
Dzieci są szczególnie wrażliwe na ryzyko odwodnienia i utraty elektrolitów - należy pamiętać o odpowiedniej podaży płynów.
W przypadku braku poprawy w ciągu 48 godzin w leczeniu biegunki ostrej, należy skontaktować się z lekarzem.
Pacjenci z AIDS, stosujący lek Imodium Instant z powodu biegunki, w razie pojawienia się najwcześniejszych objawów wzdęcia brzucha
powinni natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
U pacjentów przyjmujących zbyt duże dawki loperamidu (substancji czynnej leku Imodium Instant) notowano występowanie ciężkich
zaburzeń pracy serca (m.in. przyspieszony lub nieregularny rytm serca).
Pacjenci z zespołem jelita drażliwego, stosując lek powinni zwrócić uwagę na występujące nowe objawy, zmianę masy ciała, częstość i
charakter występujących biegunek / zaparć.
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Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.
Lek Imodium Instant zawiera śladowe ilości siarczynów w kompozycji smakowo-zapachowej miętowej. Lek rzadko może powodować
ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
Imodium Instant może wchodzić w interakcje z:
chinidyną,
desmopresyną,
ketokonazolem, itrakonazolem,
gemfibrozylem,
rytonawirem.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Podczas leczenia biegunek, należy pamiętać o zwiększonej podaży płynów.

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku Imodium Instant w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W przebiegu biegunki leczonej loperamidem mogą wystąpić zmęczenie, zawroty głowy lub senność, dlatego też należy zachować
ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Producent
MCNEIL C/O JOHNSON&JONHSON
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