
PAKENDI INFOLEHT 
Palun lugege pakendi infolehte hoolikalt enne ravimi tarvitamist. Küsimuste tekkimisel 
pidage nõu arstiga. Ärge andke seda ravimit teistele ka siis, kui haigusnähud tunduvad olevat 
sarnased! 
 
 
LOPEDIUM kapslid 
LOPEDIUM ISO kihisevad tabletid 
 
Loperamiid 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Kihisev tablett sisaldab 2 mg, loperamiidvesinikkloriidi. 
Kapsel sisaldab 2 mg loperamiidvesinikkloriidi. 
Abiained Kihisevad tabletid. Kaltsium-laktaatmonohüdraat, sidrunhape, glükoos, tahke rasv, 
hüdroksüpropüül-metüültselluloosftalaat, kaaliumvesinikkarbonaat, naatriumkarbonaat, 
naatriumtsitraatdihüdraat, naatriumtsüklamaat, naatriumvesinikkarbonaat, propüleenglükool, 
naatrium-sahhariin, ränidioksiid, trimagneesiumditsitraat, lõhnaained.  
Märkus diabeetikutele: 1 kihisev tablett sisaldab 0,04 süsivesikute vahetusühikut.  
Kapslid. Laktoos, zhelatiin, magneesiumstearaat, talk,värvained E110, E131, E171, E172. 
Märkus diabeetikutele: 1 kapsel sisaldab 0,01 süsivesikute vahetusühikut. 
Näidustused. Ägeda mittespetsiifilise kõhulahtisuse sümptomaatiline ravi.  
Annustamine. Õiged ravimi annused määrab arst, see sõltub Teie haiguse raskusest! Äge 
kõhulahtisus: ravi algul täiskasvanule 4 mg (2 kihisevat tabletti või kapslit); järgnevalt 2 mg pärast 
iga väljaheidet. Ööpäevane annus ei tohi ületada 12 mg (6 kihisevat tabletti või kapslit). Lapsed 
alates 12- eluaastast võtavad 2 mg  ägeda kõhulahtisuse ravi alustamise puhul ja siis järgnevalt 2 
mg pärast iga väljaheidet. Ööpäevane annus ei tohi ületada 8 mg loperamiidvesinikkloriidi (4 
kihisevat tabletti või kapslit). LOPEDIUM kapslid ja kihisevad tabletid ei sobi alla 12-aastastele 
lastele toimeaine suure sisalduse tõttu. 
Kihisevad tabletid lahustada klaasis joogivees ja koheselt ära juua. Kui kahe ööpäeva jooksul ei 
ilmne kliinilist paranemist, tohib loperamiidravi jätkata ainult arsti ettekirjutusel. Kõhulahtisuse 
ravis on kõige olulisem vee ja elektrolüütide asendamine.  
Vastunäidustused Ülitundlikkus loperamiidi suhtes või ravimi teiste abiainete suhtes. 
Haavandiline jämesoolepõletik (koliit), laia toimespektriga antibiootikumidest põhjustatud 
raskekujuline peensoole-jämesoole põletik (pseudomembranoosne koliit).  
Ravimit ei tohi kasutada ägeda düsenteeria (veriroe, kõrge palavik) esmaseks raviks. 
Kõhukinnisuse, puhituse või algava soolesulguse tekkimisel tuleb manustamine lõpetada. Ravimit 
ei määrata haigele, kellele kõhukinnisus on vastunäidustatud. Informeerige arsti, kui põete 
mõnda eelpoolnimetatud haigustest!  
Loperamiidi ei kasutata alla 12-aastastel lastel 
Hoiatused! Kui esineb või on esinenud maksahaigus, võib Lopediumit manustada ainult arsti 
ettekirjutuse kohaselt, kuna loperamiidi lammutumine võib pikeneda tõsise maksahaiguse korral. 
Kuna kõhulahtisuse ravi loperamiidiga on vaid sümptomaatiline, tuleb alati võimalusel ravida 
kõhulahtisuse põhjust. Eriti lastel võib kõhulahtisuse korral tekkida vedeliku ja elektrolüütide 
kaotus, neil juhtudel on eeskätt näidustatud vee- elektrolüütide tasakaalu taastamine.  
Toime reaktsioonikiirusele. Ravim ei mõjuta reaktsioonikiirust. 



Rasedus ja imetamine. Kui olete rase, planeerite rasestumist või toidate rinnaga last, 
informeerige arsti sellest! Kuivõrd ei ole kogemust manustamisel rasedatele ja kuna toimeaine 
imendub rinnapiima, siis loperamiidi ei tohiks kasutada raseduse ajal ja imetamise perioodis. 
Kõrvaltoimed. Võib tekkida kõhukinnisus, kõhuvalu, iiveldus. Harva tekivad väsimus, unisus, 
peavalu, pearinglus, seedetraktihäiretest kõhupuhitus, suukuivus, oksendamine, väga harva 
halvatuslik soolesulgus, allergilised reaktsioonid (lööbed, nõgestõbi). Kõrvaltoimete ilmnemisel 
konsulteerige arstiga!  
Koostoimed. Koostoimed võivad tekkida sarnase toimega ravimitega. 
Üleannustamine. Sümptomid on kõhukinnisus, soolesulgus ja neurotoksilisus (krambid, apaatia, 
unisus, sundliigutused, hingamise pärssimine) . Vastumürgina võib kasutada opioidide antagonisti 
naloksooni. Loperamiidi toime kestus on pikem kui naloksoonil (1...3 tundi), mistõttu naloksooni 
manustamist tuleb vajadusel korrata. Seetõttu tuleb patsienti jälgida vähemalt 48 tundi. Vajaduse 
korral võib kasutada maoloputust, eesmärgiga eemaldada toimeainet maost. Üleannustamise 
kahtluse korral pöörduge arsti poole!  
Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Toatemperatuuril, niiskuse eest kaitstult, kihisevad tabletid 3 aastat, 
kapslid 5 aastat. Pärast kõlblikkusaja möödumist ravimit mitte tarvitada! 
Pakend. 2 mg kihisevad tabletid 10 tk või 20 tk pakendis. 2 mg kapslid, 10 tk, 30 tk või 50 tk 
pakendis. 
Tootja. Hexal AG, Saksamaa 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: AS Medipharm, Kotka 26, Tallinn 11312; tel. 6137620. 
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