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Imodium Instant 2 mg, 6 tabletek ulegających rozpadowi w
jamie ustnej
 

Cena: 12,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHN

Opis produktu
 

Immodium Instant jest lekiem w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej stosowanym w objawowym leczeniu ostrej i
przewlekłej biegunki oraz biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego (IBS). Preparat może być również przyjmowany przez
pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.

Loperamid będący substancją czynną zmniejsza perystaltykę jelit, wydłużając czas przechodzenia treści pokarmowej przez jelita.
Dodatkowo składnik ten zwiększa również spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu, jednocześnie zmniejszając natychmiastową
potrzebę wypróżnienia (parcie na stolec). Lek przeciwbiegunkowy Imodium Instant może być stosowany u dorosłych oraz dzieci
powyżej 6 lat. Co ważne tabletki rozpuszczają się na języku i ich przyjmowanie nie wymaga popijania.

Wskazania

Objawowe leczenie:

ostrej i przewlekłej biegunki u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat,
biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego (IBS) u osób dorosłych.

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

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
Skład

1 tabletka zawiera:

substancję czynną: loperamidu chlorowodorek 2 mg,
pozostałe składniki: żelatyna, mannitol, aspartam, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sodu wodorowęglan.

 

Działanie

Przeciwbiegunkowe.

Dawkowanie

Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki

Dorośli: początkowo 2 tabletki (4 mg).
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: początkowo 1 tabletka (2 mg).
Początkowe dawki 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 wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych i dzieci.
U dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała (zwyczajowo 3 tabletki/ 20 kg masy ciała).

Leczenie objawowe ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego

Dorośli od 18 roku życia: początkowo 2 tabletki (4 mg) na dobę.
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 to 6 tabletek (12 mg) na dobę.

Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej położyć na języku, poczekać aż się rozpuści i połknąć ze śliną. Nie jest wymagany płyn do
popicia tabletki, jednak należy pamiętać, aby w trakcie trwania biegunki uzupełniać płyny i pić więcej wody niż zwykle. W przypadku
gdy objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zastosowaniu leku Imodium Instant, należy skontaktować się z lekarzem. Nie
stosować dawki większej niż maksymalna zalecana dawka.

Przeciwwskazania

Uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Stosowanie leku Imodium Instant należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub
niedrożności.
Leczenie biegunki lekiem Imodium Instant jest leczeniem wyłącznie objawowym; w każdym przypadku, w którym możliwe jest
ustalenie przyczyny biegunki, gdy jest to uzasadnione/wskazane, lekarz zaleci odpowiednie leczenie.
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Nie stosować:

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 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,
u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita,
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.
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