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  1986–ו "התשמ) תכשירים רפואיים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 

  2008 ספטמבר -י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"פורמט עלון זה נקבע ע
  קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

  

   כמוסות®אימודיום
 Loperamide 2mg :כל כמוסה מכילה: הרכב

 :מרכיבים בלתי פעילים

Lactose, starch, talc and magnesium stearate, Hard Gelatin capsule 

   :פעילות רפואית
  התרופה מיועדת לטיפול בשלשול חריף

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

  בתכשיר כאשר הינך מניקה אל תשתמשי

  .אין להשתמש בתכשיר בילדים מתחת לגיל ארבע

  .גבוהאין להשתמש בתכשיר אם יש דם בצואה או אם יש לך חום 

ה סובל מעצירות או /אם את, לדוגמא ,אין להשתמש בתכשיר אם אתה צריך להמנע מהאטת פעילות המעיים

     . אם מבטן נפוחה

 אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה

 

  אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
  . אם הינך בהריון

  . בעבר מליקוי בתיפקוד הכבדת או סבלת/אם הינך סובל

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך 

בנהיגה יש להזהר על כן , נמנום סחרחורת או, לעיתים טיפול בשלשולים עם אימודיום עלול לגרום לעייפות

להזהירם מרכיבה על   יש,באשר לילדים. המחייבת עירנות בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות, ברכב

  .       וכדומה ים או ממשחקים בקרבת הכבישאופני

. 
  :אזהרות

           יש להפסיק  , במידה והשלשולים לא נפסקו.  שעות24אימודיום בדרך כלל יעצור את השלשול תוך  

 .לקחת את התרופה ולפנות לרופא 

               ת    יש להפסיק א, במקרה של סימן להתנפחות או בליטה בבטן, בחולי איידס הנוטלים אימודיום

 . השימוש בתרופה ולדווח לרופא מיד 

  .נטילת התרופה לפני  עליך להודיע על כך לרופא, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  תגובות בין תרופתיות

דווח לרופא המטפל כדי  או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל 

תרופות המאיטות את קצב תנועת לגבי , במיוחד. רופתיות תיעילות הנובעים מתגובות בין-נוע סיכונים או אילמ

 ).תרופות אנטיכולינרגיות(הקיבה או המעי 

     

  תופעות לוואי

  :כגון  לוואיתופעותבזמן השימוש בה עלולות להופיע , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

נפיחות וגזים במערכת , תחושת אי נוחות, כאבי בטן, סחרחורת, עייפות ,נמנום , והקאות בחילה,יובש בפה

  .תופעות אלו עלולות להיגרם גם מהשלשולים .העיכול
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   :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
  .י לרופא/אם תופעות אלו חמורות פנה. י הטיפול/הפסק:  שתןתנפיחות בבטן וקושי בהטל, עצירות 

              . קשיי נשימה או נפיחות בפנים, גירוד,  נדירה והיא מתבטאת בפריחה בעוררגישות יתר לתכשיר

  .י לרופא/ה באחת מתופעות אלו פנה/חש, באם הינך 

קושי , במתן שתן קושי, נמנום, חוסר תיאום בתנועות הגוף, נוקשות שרירים: תופעות לוואי בעקבות מינון יתר

  .בנשימה או נשימה חלשה

  או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית , ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/שבו הינך מרגישבכל מקרה 

  .עליך להתייעץ עם הרופא מיד

  

  : מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת הרופא
 כמוסות 8אין ליטול יותר מ .  כמוסות בהתחלה ולאחר מכן כמוסה אחת לאחר כל יציאה נוזלית2: מבוגרים

  .ביממה

 

  אין לעבור על המנה המומלצת
 .  שנים4 תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת

  . שנים מחייב מרשם רופא ופיקוח רפואי12-4שימוש בתרופה בילדים בגיל 

 8 -אין ליטול יותר מ. כמוסה אחת בהתחלה ולאחר מכן כמוסה אחת לאחר כל יציאה נוזלית: 5ילדים מעל גיל 

  .כמוסות ביממה

 מספר כמוסות מקסימלי ליום  ג" הילד בקמשקל
   כמוסות ליום3לא יותר מ  ג" ק20
   כמוסות ליום4לא יותר מ  ג" ק27
   כמוסות ליום5לא יותר מ  ג" ק34
   כמוסות ליום6לא יותר מ  ג" ק40
   כמוסות ליום7לא יותר מ  ג" ק47
   כמוסות ליום8לא יותר מ   ג" ק54

 
  יש לפנות לרופא,  שעות או שמתפתח חום24-במידה והשלשול נמשך יותר מ

  .שעות יש להפסיק לקחת אימודיום, 24 אם יש לך צואה קשה או אם לא היתה לך יציאה במשך 

 

  :אופן השימוש

  .מיםלבלוע את התרופה עם יש ! אין ללעוס 

  אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה

 

  י לסייע להצלחת הטיפול/כיצד תוכל

בכל מקרה  יש לטפל גם בסיבות לשלשול. שיר זה עוצר את השלשול אולם אינו מטפל בסיבות הגורמות לותכ

  . שהדבר אפשרי

              יש לשתות הרבה על מנת להחזיר לעצמך את הנוזלים ולמנוע . שלשול גורם לאבדן נוזלים מוגבר

                כל לספק לך אבקה המכילה סוכר  הרוקח יו. דבר זה חיוני במיוחד אצל ילדים קטנים .התיבשות 

  .ת עקב השלשול/ה מאבד/ומלחים אשר בתוספת מים משמשת להחזרת המלחים שאת 

 

  !מנע הרעלה

   כך -או תינוקות ועל ידי/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו

  . הרעלהעתמנ

  חולים והבא אריזת -פנה מיד לחדר מיון לבית, ות בלע ילד מן התרופהאם נטלת מנת יתר או אם בטע
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  ! ללא הוראה מפורשת מרופא אל תגרום להקאה .התרופה אתך

  שכניך , אל תתן תרופה זו לקרוביך. עלולה להזיקבאנשים אחרים . לטיפול במחלתך, תרופה זו נרשמה לך

  .או מכריך

  

  

 

י משקפיים אם הינך זקוק  /הרכב.  שהינך נוטל תרופהבכל פעםוהמנה בדוק התווית  !אין ליטול תרופות בחושך

  .להם

 

  :אחסנה 

  . 15-30°C, החדר' בטמפ 

  . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

  עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את , בכל מקרה של ספק! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר 

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה. רופההת

  

  251020676 :רישום התרופה' סמ

  . צרפת, ואל דה רואי, ינסן סילג :יצרן

  . ישראל60990קיבוץ שפיים ,  מ"קר בע'יי סי הלת'ג: בעל הרישום

  .42504נתניה , 8077. ד.ת, 12התרופה , מ"לוין ואלשטיין בע,  סלומון:יבואן

  


