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LOPACUT 2 mg 10 tabletek
 

Cena: 5,70 PLN

Opis słownikowy

Producent VITABALANS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 LOPACUT 2 mg 10 tabletek

Lopacut należy do grupy leków przeciwbiegunkowych.

 

Skład

Lopacut zawiera clorowodorek loperamidu.

 

Wskazania

Lopacut stosowany jest:• w celu złagodzenia objawów nagłej, krótkotrwałej biegunki (ostra biegunka) u dorosłych i młodzieży w wieku
powyżej 12 lat.

 

Działanie

Lopacut powoduje, że stolec jest bardziej twardy oraz zmniejsza częstość wypróżnień.Lekarz może przepisać ten lek również na inne
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dolegliwości.

 

Sposób użycia

Lek Lopacut należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent nie jest pewien jak stosować lek, powinien
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 latPoczątkowo 2 tabletki a następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu, jednak nie wcześniej
niż2-3 godziny po przyjęciu dawki początkowej. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 6 tabletek w przypadku
dorosłych (maksymalna dawka dobowa to 12 mg) i 4 tabletki w przypadku młodzieży (maksymalna dawka to 8 mg). Nie należy
stosować leku Lopacut dłużej niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem.

 

Ważne

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku LopacutJeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Lopacut lub jeśli dziecko zażyło
lek przez przypadek, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem, aby uzyskać informacje o ryzyku i dalszym postępowaniu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Lopacut może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Lopacut i skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpią następujące objawy:• Obrzęk twarzy,
warg, języka lub gardła, problemy z przełykaniem i oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) pokrzywka• Silne podrażnienie,
zaczerwienienie lub pęcherze na skórze, wargach, powiekach i narządach płciowych (wysypka pęcherzowa, w tym zespół Stevensa -
Johnsona, rumień wielopostaciowy i martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Poniższa lista dotyczy zgłaszanych działań niepożądancyh przedstawionych zgodnie z częstością występowania.

Często (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):• zaparcia• wzdęcia• skurcze i kolki brzuszne• nudności• zawroty głowy• ból głowy

Niezbyt często (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1 000):• senność• suchość w jamie ustnej• ból brzucha• uczucie dyskomfortu w
brzuchu• ból górnej części brzucha• wymioty• niestrawność• wysypka

Rzadko (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000):• utrata świadomości• brak krytycznych funkcji poznawczych i obniżenie
poziomu świadomości (osłupienie)• obniżony poziom świadomości• zwiększenie napięcia mięśniowego (hipertonia)• zaburzenia
koordynacji• zwężenie źrenic (mioza)• problemy z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)• niedrożność jelit• wzdęcie (rozdęcie
brzucha)• powiększona okrężnica (toksyczne rozszerzenie okrężnicy)• reakcje alergiczne (nadwrażliwości)• pokrzywka• świąd• szybko
postępujący obrzęk twarzy, warg, języka i gardła (obrzęk naczynioruchowy)• ciężka postać zmian na skórze i błonach śluzowych
(wysypka pęcherzowa)• uczucie zmęczeia

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)•senność

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy
powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Przeciwwskazania:

• Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lopacut• Jeśli w
stolcu występuje krew lub jeśli biegunce towarzyszy wysoka gorączka• Jeśli pacjent ma zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa lub
pseudomembranous colitis po terapi antybiotykowej),• Jeśli pacjent ma bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane
chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter,• Jeśli u pacjenta występuje spowolniony pasaż pokarmu
przez jelita, np. jeśli występują zaparcia,• Jeśli pacjent ma na rozdęcia brzucha,

• Jeśli u pacjenta występuje długotrwała biegunka (przewlekła biegunka).
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