IMODIUM 20X2MG Tobolky
Co obsahuje Váš lék?
Co Imodium obsahuje? K léčbě průjmu jste obdržel Imodium, jehož léčivou látkou je
loperamid, v přípravku je obsažen ve formě loperamid-hydrochloridu. Jedna tobolka obsahuje
2 miligramy loperamid-hydrochloridu.
Další látky obsažené v léku
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát. Tobolku tvoří žlutý oxid
železitý, černý oxid železitý, indigokarmín, sodná sůl erythrosinu, oxid titaničitý, želatina.
Indikační skupina
Imodium je antidiaroikum, lék proti průjmu.
Charakteristika
Co je Imodium? Imodium zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost.
Kdy se lék používá?
Imodium můžete užívat při náhle vzniklém (akutním) průjmu nebo po poradě s lékařem při
dlouhodobém (chronickém) průjmu. Po poradě s lékařem můžete Imodium užívat rovněž v
případě, kdy Vám byla odstraněna část střev, což často způsobuje průjem.
Kdy byste neměli lék užívat
Kdy nesmíte užívat Imodium? Imodium nepodávejte dětem mladším 6 let. Imodium nesmíte
užívat: - pokud objevíte ve stolici krev nebo máte vysokou teplotu; - pokud trpíte zánětem
tlustého střeva, např. ulcerózní nebo pseudomembranózní kolitidou (zánětem tračníku, popř.
komplikovaným vředy, záněty vzniklými jako komplikace po léčbě širokospektrými
antibiotiky); - pokud Vám lékař sdělí, že je ve Vašem případě zpomalení střev na závadu,
např. když se dostaví zácpa nebo nadmutí břicha; - pokud jste si vědom přecitlivělosti ke
kterékoli složce přípravku. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Nežádoucí účinky
Přípravek Imodium je obvykle dobře snášen a při správném užívání vykazuje velmi málo
nežádoucích účinků. Mohou se vyskytnout zácpa a nadýmání, vzácně obtíže s močením. V
tomto případě ukončete užívání a jsou-li tyto obtíže úporné, poraďte se s lékařem.
Přecitlivělost k přípravku Imodium je vzácná. Poznáte ji např. podle vyrážky na kůži, svědění,
zkrácení dechu nebo otoku v obličeji. Jestliže se dostaví některý z těchto příznaků, přivolejte
ihned lékaře. Další obtíže, které mohou nastat, mohou být však způsobeny i průjmem
samotným: bolesti břicha, nevolnost nebo zvracení, únava, ospalost nebo závratě, suchost v

ústech a plynatost. Pokud zjistíte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této
informaci, informujte svého lékaře nebo lékárníka.
Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu?
Ostatní léky Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, které zpomalují činnost žaludku a
střev (např. anticholinergika), protože mohou účinek přípravku Imodium výrazně zvýšit.
Těhotenství a kojení
Těhotenství Jestliže jste, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, informujte svého
lékaře, který rozhodne, zda můžete Imodium užívat. Kojení Pokud kojíte, nedoporučuje se
Imodium užívat, protože malé množství léčivé látky může proniknout do mateřského mléka.
Dávkování
Jak máte užívat Imodium a jak často Potřebná dávka, kterou máte užívat, závisí na Vašem
věku a typu průjmu. Imodium je k dispozici v lékové formě tvrdých tobolek určených k
perorálnímu podání. Pro zjednodušení uvádíme dále pouze název tobolky. Imodium můžete
užívat v libovolnou denní dobu, tobolky je zapotřebí zapíjet. Dospělí (včetně starších osob) při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijte 2 tobolky naráz, potom jednu tobolku po každé
řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže přestanete
pociťovat ve střevech pohyb, ukončete užívání přípravku a neprodleně vyhledejte lékaře. - při
dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávku lékař. Pozor: neužívejte více než 8
tobolek během 24 hodin! Děti starší šesti let - při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijí
nejdříve jednu tobolku, potom jednu tobolku po každé řídké stolici. Jestliže se dostaví
formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže zpozorujete u dítěte nevolnost, která může
být způsobena i zástavou pohybu ve střevech, přestane dítě tobolky užívat a neprodleně
vyhledáte lékaře. - při dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávku lékař. Pozor:
nikdy nepřekračujte nejvyšší doporučenou denní dávku vztaženou na kg tělesné hmotnosti
dítěte! Tělesná hmotnost dítěte Nejvyšší počet tobolek v kilogramech (kg) přípravku Imodium
za den Od 14 kg nikdy více než 2 tobolky Od 20 kg nikdy více než 3 tobolky Od 27 kg nikdy
více než 4 tobolky Od 34 kg nikdy více než 5 tobolek Od 40 kg nikdy více než 6 tobolek Od
47 kg nikdy více než 7 tobolek Od 54 kg nikdy více než 8 tobolek V případě jakýchkoli
pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Předávkování
V případě, že užijete příliš mnoho tobolek Imodium, přivolejte lékaře, zvláště když
zpozorujete tyto příznaky: svalovou ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže s
močením a zeslabené dýchání. Děti mohou reagovat na požití většího množství výrazněji než
dospělí. Jestliže dítě užije příliš mnoho tobolek nebo se u dítěte projeví jmenované příznaky,
přivolejte lékaře okamžitě. Informace určená lékařům v případě předávkování: - Podejte
injekčně naloxon - V případě potřeby injekci naloxonu po 1-3 hodinách zopakujte Monitorování je zapotřebí nejméně po dobu 48 hod.
Upozornění
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů Při průjmu se mohou dostavit únava, závratě nebo
ospalost. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je proto zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Uchovávání
Jak máte Imodium uchovávat Uchovávejte při teplotě 15-25 st. C.
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Jakýkoli zbytek přípravku
vraťte do lékárny k bezpečné likvidaci. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
Balení 8 tobolek: výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Balení 20 a 60
tvrdých tobolek: výdej léčivého přípravku vázán na lékařský 76předpis. Překlad
cizojazyčných výrazů na blistru: MFG: Datum výroby:, BN: Číslo arže:, EXP: Použitelné do:.
Výrobce
Janssen-Cilag S.A., 27100 Val de Reuil, Francie. Janssen Pharmaceutica N.V., 2340 Beerse,
Belgie.
Držitel registrace
Janssen-Cilag s.r.o., 150 00 Praha 5, ČR.
Zdroj informací
Janssen-Cilag s.r.o., 150 00 Praha 5, ČR.

