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LAREMID 2 mg, 20 tabletek
 

cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwbiegunkowe

Opis produktu
 

LAREMID - działanie:

przeciwbiegunkowe

LAREMID - wskazania:

w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki; w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji u
pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego

LAREMID - skład:

1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku; pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas
stearynowy

LAREMID - dawkowanie:

u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej
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 wolnym stolcu. Dawka maksymalna wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka leku musi być
dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę). Jeżeli w leczeniu ostrej biegunki, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy
stanu klinicznego pacjenta, podawanie leku należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
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 do 12 mg) na dobę. Dawka maksymalna wynosi 8 tabletek (16
mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę).

LAREMID - przeciwwskazania:

uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; nasilona biegunka z krwią i wysoką
gorączką (ostra czerwonka); wrzodziejące zapalenie jelita grubego; ostra biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze lub
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rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków; nie 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, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat; lek należy natychmiast odstawić, jeżeli wystąpi
zaparcie, wzdęcie brzucha

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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