
  1986 –ו "התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

  

   כמוסותסטופיט
  

  :הרכב החומר הפעיל
  Loperamide HCl 2 mg:  כל כמוסה מכילה

  :המרכיבים הבלתי פעילים כוללים
Lactose, pregelatinized starch, magnesium stearate, dioctyl sodium 
sulphosuccinate. 

  .מאיט את קצב תנועת המעיים:  פעילות רפואית
  

  . לטיפול בשלשול חריףהתרופה מיועדת
  

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר
  .אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה

ת להמנע מעצירות או אם יש חסימה /אין להשתמש בתכשיר באם הינך חייב
  .מחלה כרונית כלשהי במעייםבמעיים או 

ת מדלקת במעי הגס או אם השלשול /אין להשתמש בתכשיר במידה והינך סובל
 .נגרם מטיפול אנטיביוטי

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

או אם יש , ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכבד/או אם הינך סובל, או מניקה
או במקרה של דימום , חשש שהשלשול נגרם מהרעלת מזון או מחיידקים בשתיה

ת מדיזנטריה או /או במידה שהינך סובל, רקטלי או נפיחות חריגה של הבטן
, עור מכווץ, ירידה בהטלת שתן, סחרחורת: מהתייבשות שמתבטאת בסממנים כגון

  .צימאון יתר
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
, וש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכבהשימ

באשר לילדים יש .  בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות
 .להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה

  
  :אזהרות

  .ועץ ברופאאין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיו
כך לרופא לפני - עליך להודיע על, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
  .נטילת התרופה

  
  :תרופתיות- תגובות בין

או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך , ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל
ין לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות ב

אופיואידים (נרקוטיקה :  לגבי תרופות מהקבוצות הבאות, במיוחד.  תרופתיות
  .ואנטיביוטיקה) כולל קודאין

  
  :תופעות לוואי

בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  .סחרחורת, בחילה, יובש בפה: לוואי כגון

  
  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת



י /י הטיפול ופנה/ הפסק–) נדיר מאד(יחה בעור או נפיחות חריגה של הבטן פר
  .לרופא
  !י לרופא מיד/פנה): נדיר(או צימאון מוגבר , נמנום, עייפות

או אם חל שינוי , ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  .בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד

  
  :ואי ותגובות בין תרופתיות בילדיםתופעות לו

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכל על כל תרופה נוספת 
  !ה/הניתנת לילד

  
  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא

המינון .   כמוסות בהתחלה ולאחר מכן כמוסה אחת לאחר כל יציאה נוזלית2
  אין לעבור על ; כמוסות ליום8-ל יותר מאין ליטו.  כמוסות ליום4-3המקובל הינו 

  .המנה המומלצת
שימוש .   שנים4תרופה זו אינה מיעדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 

מינון לילדים .   שנים חייב מרשם רופא ופקוח רפואי12-4בתרופה בילדים בגילאים 
  . שנים יקבע על ידי הרופא המטפל12-4בגילאים 

  .יש לפנות לרופא, או מתפתח חום/נמשכים יותר מיממה אחת ובמידה והשילשולים 
  

  :אופן השימוש
  .יש לבלוע את התרופה עם מעט מים! אין ללעוס

  .אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה
  

  ?י לסייע להצלחת הטיפול/כיצד תוכל
.  מהשלשולעל מנת למנוע התייבשות ) של משקאות נטולי קפאין(יש להרבות בשתיה 

רצוי להמנע ממאכלים מטוגנים או מתובלים .  מומלץ לאכול מאכלים קלים לעיכול
  .וכן מאכילת פירות וירקות ומשתיית משקאות חריפים

  
  !מנע הרעלה

או /תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו
יתר או אם בטעות בלע ילד מן אם נטלת מנת . תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה

  .והבא אריזה התרופה איתך, חולים-פנה מיד לחדר מיון של בית, התרופה
  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאל תגרום להקאה

.  בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה! אין ליטול תרופות בחושך
  .ה להם/י משקפיים אם הינך זקוק/הרכב

  
  .במקום קריר:  אחסנה

.  תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/ם לפי תנאי האריזהג
עליך להיוועץ , בכל מקרה של ספק! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.  ברוקח שסיפק לך את התרופה
  

  676428224:  רישום התרופה' מס
  

  מ"מעבדות רפא בע
  רושליםי, 405. ד.ת
  


