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Stoperan, 2 mg kapsułki twarde, 8 szt
 

Cena: 12,79 zł

Opis słownikowy

Marka Stoperan

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Loperamid

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Stoperan, 2 mg kapsułki twarde, 8 szt

Stoperan to produkt leczniczy o działaniu przeciwbiegunkowym. Stosuje się go w biegunkach, które nie są wywołane zakażeniem
bakteryjnym.

Skład Stoperan, 2 mg kapsułki twarde, 8 szt

Substancj? czynn? leku jest loperamidu chlorowodorek (Loperamidi hydrochloridum).

Jedna kapsu?ka twarda zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. 

Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu
stearynian, sk?ad kapsu?ki ?elatynowej: ?elatyna, erytrozyna (E127), b??kit patentowy
(E131), tytanu dwutlenek (E171), ?ó?cie? chinolinowa (E104).

Działanie Stoperan, 2 mg kapsułki twarde, 8 szt
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Stoperan zawiera loperamid, który działa dwojako. Powoduje spowolnienie ruchów jelit, dzięki czemu treść pokarmowa przesuwa się
wolniej. Stoperan również wpływa na zwiększenie wchłaniania wody w jelitach, co wpływa na konsystencję stolca, który staje się bardziej
zwarty.

Wskazania Stoperan, 2 mg kapsułki twarde, 8 szt

Stoperan stosuje się do objawowego leczenia ostrej i przewlekłej biegunki.

Dawkowanie Stoperan, 2 mg kapsułki twarde, 8 szt

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Biegunka ostra: pierwsza dawka 2 kapsułki (4 mg), a następnie 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
Nie należy stosować dawki większej niż 8 kapsułek (16 mg) na dobę.
Biegunka przewlekła: początkowo 1 kapsułka (2 mg) 2 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 4-6 kapsułek (8-12
mg) na dobę.
Dzieci w wieku od 9 do 12 lat:

Biegunka ostra: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.
Biegunka przewlekła: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 8 lat:

Biegunka ostra: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.
Biegunka przewlekła: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.
Nie należy stosować dawki większej niż 2 kapsułki (4 mg) na dobę.
Lek Stoperan przyjmuje się doraźnie, więc po uzyskaniu poprawy można zaprzestać jego stosowania.

Przeciwwskazania Stoperan, 2 mg kapsułki twarde, 8 szt

Kiedy nie stosować leku Stoperan?

jeśli pacjent ma uczulenie na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w stanach, w których niepożądane jest spowalnianie perystaltyki jelit z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym
niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej i toksycznego rozszerzenia okrężnicy,
stosowanie leku Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit,
w niedrożności jelit, ostrym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, ostrym rzucie krwotocznego zapalenia jelita grubego,
rzekomobłoniastym zapaleniu jelit, zwłaszcza związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania,
w bakteryjnym zapaleniu jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i
Campylobacter,
w ostrej czerwonce z krwią w kale i przebiegającej z podwyższoną temperaturą ciała.

Informacje dodatkowe Stoperan, 2 mg kapsułki twarde, 8 szt

U pacjentów, u których występuje gorączka oraz krew w kale, przed rozpoczęciem podawania loperamidu należy ustalić przyczyny
biegunki. Należy zachować ostrożność stosując Stoperan w biegunce bakteryjnej.
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U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość toksycznego działania leku na
ośrodkowy układ nerwowy.
U pacjentów przyjmujących zbyt duże leku (przekraczające podane dawkowanie) notowano występowanie ciężkich zaburzeń pracy
serca (m.in. przyspieszony lub nieregularny rytm serca).
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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