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Imodium Instant 2mg x12 tabletek do ssania
 

Cena: 22,07 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

McNeil AB

Postać tabletki do ssania

Substancja
czynna

loperamid

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

IMODIUM® Instant - liofilizat doustny

Rozpuszczają się na języku w kilka sekund
Bez potrzeby popijania
Odpowiednie również w przypadku biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego*

Tabletki IMODIUM® Instant są wskazane w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Rozpuszczają się na języku bez potrzeby
popijania, więc są szczególnie wygodne, jeśli masz trudności z połykaniem tabletek lub jesteś poza domem.

Mają przyjemny miętowy smak, a więc są odpowiednie, nawet jeśli doświadczasz mdłości związanych z biegunką.

Stosowanie

IMODIUM® Instant można stosować u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

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 wynosi 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę dla dzieci; tę początkową dawkę
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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 preparatu
musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc.).

Skład

Imodium® Instant, jedna tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.

Przeciwwskazania:

Dzieci poniżej 6 roku życia, nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować, jako
leczenia zasadniczego u pacjentów: z ostrą czerwonką; z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; z bakteryjnym zapaleniem jelita
cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; z
rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania.

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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