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LAREMID 2mg 20 tabl.
Cena: 11,53 PLN

Opis produktu
LAREMID 2mg 20 tabl.
Wskazania:
Laremid jest lekiem wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki różnego pochodzenia (z wyjątkiem
ostrych biegunek bakteryjnych). Lek zmniejsza liczbę i objętość stolców oraz zwiększa ich konsystnecję w przypadku pacjentów z
wytworzoną przetoką jelita krętego. Przenaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.
Laremid to lek przeciwbiegunkowy. Wydłuża on czas przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i
elektrolitów oraz redukuje natychmiastową potrzebę wypróżniania. W efekcie prowadzi do redukcji częstości i liczby wypróżnień.
Laremid leczy biegunkę jedynie objawowo. W każdym przypadku, gdy możliwe jest ustalenie przyczyny biegunki, gdy jest to uzasadnione
(lub wskazane), lekarz zaleci odpowiednie leczenie. W przypadku pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci, pacjentów osłabionych oraz
u osób w podeszłym wieku podczas stosowania leku należy uzupełniać niedobory płynów (wody) i soli mineralnych.
Skład:
substancja czynna: loperamidu chlorowodorek
Każda tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.
pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy
Dawkowanie:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
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.
Dawka maksymalna 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).
Jeżeli w leczeniu ostrej biegunki, w ciągu 48 godzin nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie leku Laremid
należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Przewlekła biegunka:
początkowa dawka - 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 nadobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki
podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.
Dawka maksymalna 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).
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