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Pakendi infoleht 

Palun lugege infolehte hoolikalt enne ravimi kasutamist. Küsimuste tekkimisel pidada nõu 
arstiga. 
Ärge andke seda ravimit teistele ka juhul, kui nende haigusnähud tunduvad olevat sarnased. 
 

IMODIUM PLUS 

närimistabletid 
 

MIS ON IMODIUM PLUS? 

IMODIUM PLUS on ravim kõhulahtisuse vastu ning sellega kaasneva kõhupuhituse 

ja gaasivalude vastu. 

IMODIUM PULSis sisalduvad toimeained on loperamiid ja simetikoon. 

 

TABLETI KOOSTIS JA ABIAINED 

IMODIUM PLUS tabletid on valged ja ümmargused., mille ühele küljel on kiri 

“IMO”. 1 tablett sisaldab 2 mg loperamiidi (vesinikkloriidina) ja 125 mg simetikooni. 

Abiaineid: suhkur, tselluloos, polümetakrülaat, tselluloosatsetaat, sorbitool, 

dekstraadid, vanilli-piparmündimaitseaine, naatriumsahhariin, stearaat, 

kaltsiumfosfaat. 

 

Müügiloa hoidja/ tootja: 

Janssen Pharmaceutica NV, 

Turnhoutseweg 30 

2340 Beerse, - Belgia 

 

Müügiloa hoidja esindaja Eestis: 

Janssen Pharmaceutica NV Eesti filiaal 

Weizenbergi 20b, 10150 Tallinn 

 

MILLEKS IMODIUM PLUSi KASUTATAKSE? 

Kõhulahtisuse korral muudab IMODIUM PLUS väljaheite tahkemaks ja roojamise 

harvemaks. IMPDIUM PLUS vähendab ühtlasi kõhulahtisusega kaasnevat liigset 

gaaside kogunemist, kõhupuhitust ja valusid. 

IMODIUM PLUSi kasutatakse äkki tekkinud (ägeda) kõhulahtisuse korral.  
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MILLAL EI TOHI RAVIMIT KASUTADA? 

IMODIUM PLUSi ei tohi anda alla 12-aastastele lastele. 

IMODIUM PLUSi ei tohi kasutada: 

- kui väljaheites on veri või kui teil on kõrge palavik; 

- kui teil esineb soolepõletik (näiteks haavandiline koliit või antibiootikumide 

kasutamise tagajärjel tekkinud pseudomembranoosne koliit); 

- kui teil esineb kõhukinnisus või kõhupuhitus; 

- kui te olete ravimi suhtes ülitundlik; 

Küsimuste tekkimisel pöörduge nõu saamiseks oma arsti poole. 

 

MILLISEID ETTEVAATUSABINÕUSID TULEB RAKENDADA? 

• Kuigi IMODIUM PLUS toimib kõhulahtisuse vastu, ei ravi ta selle põhjust. 

Võimalusel tuleb ravida ka kõhulahtisuse põhjust. 

• Kõhulahtisuse korral kaotate te palju vedelikku. Kaotatud vedeliku 

asendamiseks tuleb teil palju juua. Apteegist saate osta spetsiaalset pulbrit, mis 

sisaldab suhkrut ja soolasid. Kui lisate seda veele, asendab see ka kõhulahtisuse 

ajal kaotatud soolad.  

• Ägeda kõhulahtisuse korral taandub kõhulahtisus IMODIUM PLUSi toimel 

tavaliselt 48 tunni jooksul. Kui toime puudub, siis lõpetage ravimi 

tarvitamine ja pöörduge arsti poole. 

 

Rasedus 

Kui te olete rase või kahtlustate rasedust, siis informeerige sellest oma arsti, kes 

otsustab, kas te tohite IMODIUM PLUSi kasutada või mitte. 

 

Imetamine 

IMODIUM PLUSi ei soovitata rinnaga toitmise ajal kasutada, kuna see eritub 

väikestes kogustes rinnapiima. 

 

Sõidukijuhtimine ja masinatega töötamine 

Ettevaatlik peab olema juhul, kui te tunnete väsimust, pearinglust või unisust. 
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Teised ravimid 

Informeerige oma arsti sellest, kui te võtate ravimeid, mis aeglustavad seedetegevust 

(näiteks antikoliinergilised ravimid), kuna nende ravimite toimel võib IMODIUM 

PLUSi toime tugevneda. 

 

Maksafunktsiooni häire 

Informeerige oma arsti sellest, kui teil esineb mõni maksahaigus; te võite IMODIUM 

PLUS-ravi kasutades vajada hoolikat arstlikku järelevalvet. 

 

KUIDAS JA KUI PALJU RAVIMIT MANUSTADA? 

IMODIUM PLUS on saadaval närimistablettidena. IMODIUM PLUSi võib võtta 

igal kellaajal.  

Täiskasvanud ja üle-12 aastased lapsed 

- Ägeda kõhulahtisuse korral võtta korraga 2 tabletti, järgnevalt 1 tablett pärast iga 

roojamist. Kui väljaheide muutub tahkeks või tekib kõhukinnisus või kui kõht ei 

ole viimase 24 tunni jooksul läbi käinud, siis ärge rohkem tablette võtke. 

Tähelepanu! 24 tunni jooksul ei tohi võtta üle 4 tableti! 

Küsimuste tekkimisel pidage nõu oma arstiga. 

 

IMODIUM PLUSi ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel! 

 

KÕRVALTOIMED 

IMODIUM PLUS on üldiselt hästi talutav ja selle ettekirjutustekohasel kasutamisel 

esineb kõrvaltoimeid harva. Tekkida võib kõhukinnisus ja kõhupuhitus, 

urineerimisraskus. Sellisel juhul tuleb IMODIUM PLUS ära jätta. Kui need 

kõrvaltoimed on rasked, pöörduge arsti poole. 

Harva võib tekkida ülitundlikkus IMODIUM PLUSi suhtes. Ülitundlikkusnähtudeks 

on näiteks nahalööve, sügelus, õhupuudus ja näo turse. Nende nähtude ilmnemisel 

pöörduge arsti poole. 

Mõnikord võivad tekkida järgnevad kaebused, kuid need võivad olla tingitud ka 

kõhulahtisusest endast: kõhuvalu või ebamugavustunne kõhupiirkonnas, iiveldus ja 

oksendamine, väsimus, pearinglus või unisus, suukuivus. Kui tekib kõhukinnisus ja 

kõhupuhitus, tuleb IMODIUM PLUS ära jätta. Kui need kõrvaltoimed on rasked, 

pöörduge arsti poole. 
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Teavitage oma arsti ka mistahes teistest kõrvaltoimetest. 

 

ÜLEANNUSTAMINE 

Kui te olete manustanud liiga palju IMODIUM PLUSi, siis võtke ühendust arstiga, 

eriti kui tekivad järgmised sümptomid: lihasjäikus, koordinatsioonihäired, 

raskendatud urineerimine või uriinipeetus, unisus või hingamise nõrgenemine.  

Lapsed on üleannustamise suhtes tundlikumad kui täiskasvanud. Kui laps võtab sisse 

liiga palju ravimit või kui tal tekivad eespool nimetatud sümptomid, siis võtke 

viivitamatult ühendust arstiga.  

 

Informatsioon arstile ravimi üleannustamise korral 

- Süstida naloksooni. 

- Vajadusel korrata naloksooni manustamist 1...3 tunni pärast. 

- Vajalik on patsiendi jälgimine vähemalt 48 tunni vältel. 

 

RAVIMI SÄILITAMINE 

Säilitage ravimit toatemperatuuril 15...30oC. Ärge kasutage ravimit pärast pakendile 

märgitud kõlblikkusaja lõppu.  

Hoidke ravimeid lastele kättesaamatus kohas! 

 

Pakendi infoleht kaasajastatud: juuli 2001Pakendi infoleht kooskõlastatud: november 

2001   

 


