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Laremid 2mg 20 tabl.
 

Cena: 14,42 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Loperamidum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: POLPHARMA

ILOŚĆ:  20 tabletek

 

OPIS:

Laremid jest lekiem przeciwbiegunkowym.

 

DZIAŁANIE:

Laremid wydłuża czas przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i elektrolitów oraz zmniejsza
natychmiastową potrzebę wypróżniania. Skutkiem działania leku jest zmniejszenie częstości i liczby wypróżnień.

 

WSKAZANIA:

Lek Laremid stosuje się w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki oraz w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz
zwiększenia ich konsystencji u pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej: w przypadku ostrej biegunki: 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; w przypadku przewlekłej biegunki: 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, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej
wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: 2 mg lorapemidu chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u dzieci w
wieku poniżej 6 lat, jeśli pacjent ma nasiloną biegunkę z krwią i wysoką gorączką (ostra czerwonka), jeśli pacjent ma wrzodziejące
zapalenie jelita grubego, jeśli pacjent ma ostrą biegunkę wywołaną przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie
okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków, 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. 

Laremid należy natychmiast odstawić, jeżeli wystąpi zaparcie, wzdęcie brzucha.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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