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LAREMID 2 mg 10 tabletek
 

Cena: 8,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Opakowanie 10 tabl.(blistry)

Postać tabl.

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

2 mg, tabletki, 10 szt

LEK

Dopadła Cię biegunka?!
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Weź Laremid, zaskoczy Cię jego wyjątkowo szybkie działanie!

Laremid® stosowany jest w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki:

Badania substancji zawartej w produkcie Laremid w dawce 4 mg potwierdzają wyjątkowo szybki* /w ciągu jednej godziny/ efekt
działania przeciwbiegunkowego leku.

Hamuje perystaltykę jelit

Zmniejsza natychmiastową potrzebę wypróżnienia

Zwiększa wchłanianie wody i elektrolitów

Działa w ciągu godziny po podaniu

 

Jak stosować Laremid®?

Dawkowanie

DOROŚLI:

początkowo 2 tabletki (4 mg), a następnie po 1 tabletce po każdym wolnym stolcu

 

DZIECI od 6. roku życia:

początkowo 1 tabletka, a następnie 1 tabletka po każdym wolnym stolcu
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Laremid® dostępny jest w 2 wielkościach opakowania 

Sprawdź 

*Laremid Charakterystyka Produktu Leczniczego z dnia 29.08.2019 r.

Laremid. Skład i postać: Jedna tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza
jednowodna 100 mg. Wskazania: Laremid jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów
z wytworzoną przetoką jelita krętego Laremid może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich
konsystencji. Przeciwwskazania: Produkt Laremid jest przeciwwskazany: u pacjentów z nadwrażliwością na loperamidu chlorowodorek
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat; u pacjentów z ostrą czerwonką, która
charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;
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
spektrum działania. Produktu Laremid nie należy stosować w przypadkach, w których powinno się unikać zwolnienia perystaltyki jelit,
z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego
rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie produktem Laremid należy przerwać natychmiast w przypadku wystąpienia
zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. ChPL: 2019.05.06 

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.

Podmiot odpowiedzialny Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa

LAR/088/05-2022

 

 
WskazaniaLAREMID 2 mg 10 tabletekLAREMID jest lekiem przeciwbiegunkowym. Lek 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. LekDziałanieLAREMID stosuje się: - 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.Sposób użyciaLAREMID należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją podaną w tej ulotce. W przypadku
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.Dorośli 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.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 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 w ostrej i przewlekłej biegunce 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). Pacjenci
w podeszłym wieku U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Zastosowanie większej dawki leku
LAREMID niż zalecana Objawy przedawkowania: zaparcie, zatrzymanie moczu, niedrożność jelit, zwężenie źrenic, wzrost napięcia
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mięśniowego, senność i zwolnienie oddechu. W celu usunięcia leku z żołądka można wywoływać wymioty. Jeżeli od momentu
zastosowania leku nie upłynęło więcej niż godzina, lekarz rozważy wykonanie płukania żołądka. W razie zastosowania większej niż
zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.WażneKiedy nie stosować leku LAREMID:w przypadku
nadwrażliwości (uczulenia) na loperamid lub którykolwiek ze składników leku;SkładSubstancją czynną leku jest loperamidu
chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia
kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy.
 

Galeria
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