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Laremid 2mg, 20 tabletek
 

cena: 12,97 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Laremid 2mg jest lekiem przeciwbiegunkowym. Wyd?u?a czas przej?cia pokarmu przez przewód
pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i elektrolitów oraz zmniejsza natychmiastow? potrzeb? wypró?niania,
co skutkuje zmniejszeniem cz?sto?ci i liczby wypró?nie?.

Wskazania
 Stosuje si? w objawowym leczeniu ostrej i przewlek?ej biegunki oraz w celu zmniejszenia liczby i obj?to?ci
stolców oraz zwi?kszenia ich konsystencji u pacjentów z wytworzon? przetok? jelita kr?tego.

Dawkowanie
 Doro?li i dzieci w wieku 6 lat i powy?ej

Ostra biegunka: pocz?tkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla doros?ych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci; a nast?pnie
1 tabletka (2 mg) po ka?dym kolejnym wolnym stolcu. Dawka maksymalna wynosi 8 tabletek (16 mg) na dob?
dla doros?ych; u dzieci dawka leku musi by? dostosowana do masy cia?a (3 tabletki/20 kg mc./dob?).
Je?eli w leczeniu ostrej biegunki, w ci?gu 48 godzin nie obserwuje si? poprawy stanu klinicznego pacjenta,
podawanie leku Laremid nale?y przerwa? i pacjent powinien skonsultowa? si? z lekarzem.

Przewlek?a biegunka: pocz?tkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dob? dla doros?ych i 1 tabletka (2 mg) na dob?
dla dzieci; t? pocz?tkow? dawk? nale?y zmodyfikowa? a? do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych
stolców na dob?, co zazwyczaj osi?ga si? poprzez stosowanie dawki podtrzymuj?cej wynosz?cej od 1 do 6
tabletek (od 2 do 12 mg) na dob?. Dawka maksymalna wynosi 8 tabletek (16 mg) na dob? dla doros?ych; u
dzieci dawka leku musi by? dostosowana do masy cia?a (3 tabletki/20 kg mc./dob?).
Poniewa? d?ugotrwa?a biegunka mo?e by? objawem powa?niejszych chorób, nie nale?y stosowa? loperamidu
d?ugotrwale, dopóki przyczyna biegunki nie zostanie ustalona.

Sk?ad
 Substancja czynna: loperamidu chlorowodorek.
1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.
Pozosta?e sk?adniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy.
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Laremid w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca si? stosowania tego leku w okresie ci??y (szczególnie w pierwszym trymestrze) oraz podczas
karmienia piersi?. Niewielkie ilo?ci mog? przenika? do mleka kobiecego. Nale?y poradzi? si? lekarza jaki lek
mo?na zastosowa? w tym okresie.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Laremid:
- je?li pacjent ma uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego
leku
- u dzieci w wieku poni?ej 6 lat,
- je?li pacjent ma nasilon? biegunk? z krwi? i wysok? gor?czk? (ostra czerwonka),
- je?li pacjent ma wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego,
- je?li pacjent ma ostr? biegunk? wywo?an? przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomob?oniaste zapalenie
okr??nicy zwi?zane ze stosowaniem antybiotyków,
- w przypadkach, w których nale?y unika? zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu mo?liwego ryzyka wyst?pienia
ci??kich powik?a?, w tym niedro?no?ci jelit, rozszerzenia okr??nicy i toksycznego rozszerzenia okr??nicy. Lek
nale?y natychmiast odstawi?, je?eli wyst?pi zaparcie, wzd?cie brzucha.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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