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Lopacut 2 mg, 10 tabletek
 

Cena: 9,39 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Vitabalans

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Lopacut 2 mg, 10 tabletek

Lopacut 2 mg to lek, którego substancją czynną jest chlorowodorek loperamidu. Należy on do grupy leków przeciwbiegunkowych.
Zaleca się go stosować w celu złagodzenia objawów nagłej, krótkotrwałej biegunki (ostra biegunka) u dorosłych i młodzieży w wieku
powyżej 12 lat. Lopacut powoduje, że stolec jest bardziej twardy oraz zmniejsza częstość wypróżnień. Lekarz może przepisać ten lek
również na inne dolegliwości. Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład Lopacut 2 mg, 10 tabletek

Składniki Lopacut 2 mg: Substancją czynną leku jest chlorowodorek loperamidu, 2 mg w jednej tabletce. Pozostałe składniki leku to:
rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu
stearynian; otoczka tabletki: Opadry OY-S-28703: polidekstroza, hypromeloza, dwutlenek tytanu (E 171) i makrogol 4000.

Wskazania Lopacut 2 mg, 10 tabletek

Lopacut 2 mg to lek przeznaczony do stosowania w celu złagodzenia objawów nagłej, krótkotrwałej biegunki u osób dorosłych oraz u
młodzieży powyżej 12. roku życia.

Dawkowanie Lopacut 2 mg, 10 tabletek

Lek Lopacut 2 mg należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
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farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosowanie u dorosłych i młodzież w wieku powyżej 12
lat: początkowo 2 tabletki a następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu, jednak nie wcześniej niż 2-3 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.

Informacje dodatkowe Lopacut 2 mg, 10 tabletek

Uwaga! Jeśli 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.W przypadku pominięcia zastosowania leku Lopacut
nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Opakowanie:
10 tabletek

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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