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0,2 mg/ml oral opløsning
(loperamidhydrochlorid)
Læs denne information godt igennem, før du
begynder at bruge medicinen.
• Gem informationen. Du får måske brug for at læse
den igen.
• Læge har ordineret Imodium oral opløsning til dig
personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
• Ønsker du mere information, så kontakt din læge
eller apoteket.
Indholdsfortegnelse:
1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du
bruger Imodium oral opløsning.
3. Sådan skal du bruge Imodium oral opløsning.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE:
Lægemiddelform:
Oral opløsning. Imodium oral opløsning er en rød,
klar og let tyktflydende væske.
Lægemiddelgruppe / virkemåde:
Imodium oral opløsning virker mod diaré. Imodium
gør, at føden kommer langsommere gennem
tarmene. Dette øger optagelsen af vand fra tarmen,
så afføringen bliver fastere og ikke så hyppig.
Hvad anvendes Imodium oral opløsning til ?
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Imodium oral opløsning anvendes mod
diaré.

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse.
Følg altid lægens anvisning.
2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL LÆSE,
FØR DU TAGER IMODIUM ORAL OPLØSNING.
Tag ikke Imodium oral opløsning hvis:
• Du er overfølsom overfor det aktive stof
eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Imodium.
• Du har forstoppelse eller er oppustet.
• Du har perioder med voldsomme smerter i
maven og evt. opkastninger.
• Du har blodig afføring eller feber.
• Du har kronisk betændelse i tyktarmen.
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Vigtig information om hjælpestoffer / øvrige
indholdsstoffer i Imodium oral opløsning
Imodium indeholder:
• Alkohol: Denne medicin indeholder en mindre
mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.
• Ponceau 4R (E 124): Kan medføre allergiske
reaktioner.
• Propyl- og methylparahydroxybenzoat henholdsvis
E 216 og E 218: Kan give allergiske reaktioner (kan
optræde efter behandlingen).
Vigtig information om hjælpestoffer / øvrige
indholdsstoffer i Imodium oral opløsning
Imodium indeholder lactose: Kontakt lægen, før du
tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at
du ikke tåler visse sukkerarter.
Graviditet og amning:
Få vejledning hos lægen eller på
apoteket, før du bruger nogen form
for medicin.
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Graviditet:
Du må kun tage Imodium oral opløsning efter lægens
anvisning.
Amning:
Hvis du ammer, må du ikke tage Imodium. Imodium
bliver udskilt i modermælken.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Imodium oral opløsning kan hos enkelte
give bivirkninger, som kan påvirke
arbejdssikkerheden og evnen til at færdes
sikkert i trafikken.
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Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du
bruger anden medicin eller har brugt det
for nylig. Det gælder også for medicin, som
ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Tal først med lægen, hvis du er i behandling med:
• et kombinationsprærarat til behandling af
blærebetændelse (sulfathizol+trimethoprim).
• Ritonavir (et lægemiddel mod HIV).
Disse lægemidler kan nedsætte kroppens omsætning
af det aktive stof i Imodium.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE IMODIUM ORAL
OPLØSNING.

Særlige forholdsregler:
Du mister væske, når du har diaré. Du skal
derfor drikke rigeligt vand, tilsat sukker og
salte. Dette er især vigtigt for børn. Du kan
købe en særlig sukker-salt blanding på apoteket.
Hvis behandlingen med Imodium oral opløsning ikke
har hjulpet på diaréen efter 48 timer, skal du standse
behandlingen og kontakte lægen. Du skal også holde
op med behandlingen, hvis du får forstoppelse.
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Brug Imodium oral opløsning sammen med
mad og drikkevarer
Du kan tage Imodium sammen med mad og drikke.

Nedsat nyre- og leverfunktion:
Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens
anvisninger.
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Dosering:

Børn:

Startdosis er 100 mikrogram pr kg, derefter
50 mikrogram pr kg efter hver løs afføring. Barnet
må højst få 300 mikrogram pr kg dagligt.
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Hvordan tager du Imodium oral opløsning?
Brugsanvisning:
1. Det børnesikrede låg
skrues af ved at trykke
skruelåget ned (1), holde
det nede og dreje det
mod uret (2).
2. Giv den orale opløsning
i medfølgende
doseringsbæger. 1 ml
svarer til 0,2 mg
loperamidhydrochlorid.
3. Låget skrues fast på
flasken efter brug.
Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på,
hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i
samråd med lægen.
Har du taget for meget Imodium oral opløsning?
Du skal kontakte lægen, skadestuen eller apoteket,
hvis du har taget mere af Imodium, end der står i
denne information, eller mere end lægen har
foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Hvis du har taget for meget Imodium, kan du få et
eller flere af følgende symptomer: Forstoppelse,
nedsat urinudskillelse, besværet åndedræt, besvær
med styre bevægelserne, sløvhed.
Har du glemt at tage Imodium oral opløsning?
Hvis du har glemt at tage en dosis Imodium oral
opløsning, tag den da, så snart du kommer i tanke
om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis,
spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt
dosis.
4. BIVIRKNINGER

t

Imodium oral opløsning kan som al anden
medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:
• Sjældne bivirkninger (det forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslet, hævelse omkring
mund og øjne, åndedrætsbesvær, brystsmerter,
besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Svært blæreformet udslet med høj feber og
betændelse ved en eller flere kropsåbninger eller
andre alvorlige hudsymptomer. Kontakt straks
læge eller skadestue. Ring evt. 112.
• Meget sjældne bivirkninger (det forekommer
hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
Svær forstoppelse som kan give voldsom
udspiling af tyktarmen.
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Ikke alvorlige bivirkninger:
• Almindelige bivirkninger (det forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Forstoppelse, mavesmerter, kvalme.
• Mindre almindelige bivirkninger (det forekommer
hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
Hovedpine, døsighed, svimmelhed, mundtørhed,
oppustethed, opkastninger.
• Sjældne bivirkninger (det forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Nældefeber, vandladningsbesvær.
Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får andre
bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne
kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og
viden om bivirkninger kan blive suppleret.
Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du får
bivirkninger, der bliver ved eller medfører
uacceptable gener. Nogle bivirkninger kan kræve
behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du
finder skema og vejledning under bivirkninger på
Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.laegemiddelstyrelsen.dk
5. OPBEVARING
Hvordan opbevares Imodium oral opløsning?
• Opbevar Imodium utilgængeligt for børn.
• Opbevar ikke Imodium ved over 25°C.
• Anvend ikke Imodium efter den udløbsdato,
der er angivet på pakningen.
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6. YDERLIGERE INFORMATION
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Imodium oral opløsning indeholder:
• Det aktive lægemiddelstof er loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml.
• De øvrige indholdsstoffer er: glycerol,
saccharinnatrium, metylparahydroxybenzoat (E 218),
propylparahydroxybenzoat (E 216), hindbæraroma, ribsaroma, ponceau 4R (E 124), ethanol,
citronsyremonohydrat, renset vand.
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