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Stoperan kaps.twarde 2 mg 18 kaps.
 

Cena: 21,47 pln

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 18 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent/
Dystrybutor

US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Loperamidum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Jedna kapsułka twarda zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu oraz substancje pomocnicze.  Wskazania Stoperan można
stosować u dorosłych, pacjentów w podeszłym wieku oraz u dzieci od 6. roku życia.  Lek mogą przyjmować osoby cierpiące zarówno na
ostrą, jak i przewlekłą postać biegunki. Stoperan zawiera najbardziej uniwersalną substancję o działaniu przeciwbiegunkowym. Pomaga
w wielu typach biegunki infekcyjnej, także w tzw. grypie żołądkowej, której przyczyną są wirusy.  Stoperan osiąga efekt terapeutyczny
także w biegunkach, na które nie pomagają inne leki dostępne bez recepty:  - w alergiach pokarmowych,  - nietolerancji laktozy i glutenu,  
- w biegunce stresowej,  - w biegunce wywołanej zespołem jelita drażliwego (IBS),  - a nawet w biegunce towarzyszącej cukrzycy.  
Stoperan może także być stosowany przez pacjentów leczących choroby przewlekłe, np. nadciśnienie, cukrzycę i inne, ponieważ nie
wpływa na wchłanianie oraz skuteczność przyjmowanych jednocześnie leków. Z tego powodu Stoperan to również dobry wybór dla
kobiet stosujących antykoncepcję.  Działanie Działanie Stoperanu odczuwalne jest w ciągu godziny po podaniu.  Jego substancja
aktywna łączy się z receptorami obecnymi na powierzchni jelita, uspokajając ich perystaltykę i ograniczając konieczność
natychmiastowego wypróżnienia. Przyspiesza także wchłanianie wody z jelita grubego, co poprawia konsystencję stolca oraz zapobiega
odwodnieniu.  Stoperan nie podrażnia śluzówki przewodu pokarmowego i jest łagodny dla żołądka, nie wpływa też na florę jelitową.  Lek
jest praktycznie w całości metabolizowany w wątrobie i z żółcią wydalany z organizmu.  Dawkowanie Szczegóły dawkowania: Biegunka
ostra - dorośli i dzieci 12+:Pierwsza dawka:2 kapsułkiKolejne dawki -1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu,maksymalna dawka
dobowa -8 kapsułek  Biegunka ostra - dzieci od 6. do 12. roku życia:1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu, Maksymalna dawka
dobowa 3 kapsułki  Biegunka przewlekła - dorośli i dzieci 12+ początkowo 1 kapsułka 2 razy na dobę,w razie potrzeby 1 kapsułka 4-6
razy na dobę,maksymalna dawka 6 kapsułek. Biegunka przewlekła - dzieci od 9. do 12. roku życia: dawka 1 kapsułka po każdym luźnym
wypróżnieniu,maksymalna dawka dobowa-3 kapsułki. Biegunka przewlekła - dzieci od 6. do 9. roku życia: dawka 1 kapsułka po każdym
luźnym wypróżnieniu,maksymalna dawka dobowa :2 kapsułki.  Nie zaleca się stosowania leków zawierających loperamid u dzieci
poniżej 6. roku życia.  Jeśli podczas leczenia ostrej biegunki w ciągu 48 godzin nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.
Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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