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Produktinformation Imolope (loperamidhydrochlorid) 2 mg tabletter
Pligttekst til offentlighed

Læs omhyggeligt informationen i indlægssedlen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har
spørgsmål.
Virkning: Mod kortvarig akut diarré hos voksne og børn fra 12 år og mod irritabel tyktarm (IBS) hos voksne fra
18 år. Dosering: Diarré: Voksne over 18 år: Startdosis 2 tabletter. Hold 1 times pause. Derefter 1 tablet efter
hver løs afføring. Højst 8 tabletter dagligt. Stands behandlingen og kontakt lægen, hvis det ikke har hjulpet efter
48 timer. Børn over 12 år: Startdosis 1 tablet. Hold 1 times pause. Derefter 1 tablet efter hver løs afføring. Højst
4 tabletter dagligt. Stands behandlingen og kontakt lægen, hvis det ikke har hjulpet efter 48 timer. Må ikke
anvendes til børn under 12 år. Irritabel tyktarm (IBS): Voksne over 18 år: Startdosis 2 tabletter. Hold 1 times
pause. Derefter 1 tablet efter hver løs afføring, eller som anbefalet af lægen. Højst 6 tabletter dagligt. Stands
behandlingen og kontakt lægen, hvis det ikke har hjulpet efter 48 timer. Må ikke anvendes til børn og unge under
18 år i forbindelse med irritabel tyktarm. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor indholdsstofferne,
som førstevalgsbehandling ved akut diarré forbundet med høj feber eller blod i afføringen, hvis du har kraftig
diarré efter at have taget antibiotika, hvis du har betændelse i tynd- og tyktarm, der skyldes bakterier såsom
salmonella, shigella og campylobakter, hvis du har akut diarré med slim og blødning fra endetarmen pga.
tyktarmsbetændelse, hvis du er forstoppet, eller hvis din mave føles oppustet. Stop straks behandlingen, hvis du
får forstoppelse, tarmslyng eller din mave bliver udspilet. Forsigtighedsregler: Forsigtighed ved kronisk
sygdom i tarmene eller leversygdom. Hvis du har AIDS, og din mave bliver udspilet, skal du straks stoppe
behandlingen og kontakte din læge. Ved behandling af irritabel tarmsyndrom-symptomer bør du kun tage
Imolope hvis en læge har diagnosticeret, at du lider af irritabel tarmsyndrom. Hvis du er over
40 år skal du kontakte din læge før brug, hvis du ikke har haft irritabel tarmsyndrom-symptomer i nogen tid eller
hvis det nuværende mønster af symptomer er anderledes end tidligere symptomer, hvis du lider af svær
forstoppelse eller har oplevet vægttab, hvis symptomerne bliver værre, hvis du får nye symptomer, hvis mønstret
af dine symptomer ændrer sig eller hvis de gentagne episoder med diarré fortsætter i mere end to uger. Der er
rapporteret om alvorlige hjerteproblemer (med symptomer såsom hurtig eller uregelmæssig hjerterytme) hos
patienter der har taget for meget Imolope. Indeholder lactose. Brug af anden medicin: Kontakt lægen inden
brug, hvis du tager anden medicin såsom sulfamethizol sammen med trimethoprim, ritonavir, quinidin,
itraconazol, ketoconazol, gemfibrozil og desmopressin. Graviditet: Må kun anvendes efter aftale med læge.
Amning: Må ikke anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Forstoppelse, kvalme, luftafgang fra tarmen,
hovedpine, svimmelhed. Ikke almindelige: Døsighed, mundtørhed, mavesmerter, ubehag i maven, opkastning,
sure opstød/halsbrand, udslæt. Sjældne: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for
minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion eller shock), blæreformet udslæt og betændelse i
huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber, kraftig afskalning og afstødning af
hud, smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med alvorlig tarmslyng,
voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng,
bevidstløshed, udslæt (nældefeber) og hævelser i huden, smerter i tungen, udspilning af maven, træthed, nedsat
bevidsthed, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop, kløe, overfølsomhed, blæredannelse i huden,
feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, sløvhed, øget muskelspænding, koordinations-forstyrrelser, små
pupiller, unormalt stor tyktarm. Pakningsstørrelser: Blister: 10, 20, 60, 100 tabletter. Tilskud: Ej tilskudsberettiget. Udlevering: Pakningsstørrelser ≤ 20 stk.: HX18, pakningsstørrelser > 20 stk.: HA18.
Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

