
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Lopedium express, 2mg kõvakapslid 
Loperamiidvesinikkloriid 

 
 
Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst> või 

apteeker on teile selgitanud.Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma. 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.> 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Lopedium express ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Lopedium express’i võtmist 
3. Kuidas Lopedium express’i võtta 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas Lopedium express’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. MIS RAVIM ON Lopedium express JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Ägeda mittespetsiifilise kõhulahtisuse lühiajaline sümptomaatiline ravi täiskasvanutel ja üle 12-
aastastel lastel. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE Lopedium express’i VÕTMIST 
 
Ärge võtke Lopedium express’i 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) loperamiidvesinikkloriidi või Lopedium express’i mõne 

koostisosa suhtes; 
-  kui laps on alla 12 aastat vana 
; 
- kui teil on seisund, mille korral tuleb vältida sooletegevuse aeglustamist, näiteks kõhupuhitus, 

kõhukinnisus ja soolesulgus; 
- kui teil on äge düsenteeria, mille puhul on veri väljaheites ning kõrge palavik; 
- kui teil on jämesoolepõletik (äge haavandiline koliit, antibiootikumide kasutamise tagajärjel 

tekkinud pseudomembranoosne koliit või bakteritest tingitud enterokoliit). 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Lopedium express`i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Lopedium express aitab leevendada kõhulahtisuse sümptomeid, kuid ei ravi põhihaigust. Kui 

haiguse tekkepõhjus on kindlaks tehtud, tuleb alati alustada põhihaiguse ravi. 
- 
 
- Kui 48 tunni jooksul ei ilmne kõhulahtisuse paranemist, tuleb ravi Lopedium express’iga 

lõpetada ning konsulteerida oma arstiga. 
- Kui teil on AIDS. Ravi Lopedium express’iga tuleb katkestada esimeste kõhupuhituse nähtude 

ilmnemisel. 
- Kui teil on raske maksahaigus. 
 
Muud ravimid ja Lopedium express 



Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
 
Loperamiidi sisaldus plasmas suureneb, kui samal ajal manustatakse kinidiini, ritonaviiri, 
itrakonasooli, gemfibrosiili või ketokonasooli. Samaaegne ravi desmopressiiniga suurendab 
desmopressiini sisaldust plasmas. Arvatakse, et sarnaste farmakoloogiliste omadustega ravimid võivad 
tugevdada loperamiidi toimeid ning seedetrakti peristaltikat kiirendavad ravimid võivad seda 
vähendada. 
 
Lopedium express  koos toidu ja joogiga 
Kõvakapsel neelatakse tervelt, ilma närimata koos vähese vedelikuga. 
 
Rasedus, imetamine ja fertiilsus 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga Loperamiidi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt 
andmeid ja toimeaine eritub rinnapiima. Seetõttu ei ole soovitatav seda raseduse ja imetamise ajal 
kasutada. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Lopedium express’i kasutatakse kõhulahtisuse raviks. Kõhulahtisus võib põhjustada väsimust, 
pearinglust ja unisust. Kui teil tekivad need sümptomid, tuleb autoga sõites või masinatega töötades 
olla ettevaatlik. 
 
Lopedium express sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te 
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
 
3. KUIDAS Lopedium express’i VÕTTA 
 
Võtke seda ravimit  alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski 
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed  
Algannus on 2 kõvakapslit (4 mg) täiskasvanutele ja 1 kõvakapsel (2 mg) lastele. Edaspidi võetakse 
1 kõvakapsel (2 mg) pärast iga vedelat väljaheidet. 
Täiskasvanute suurim annus ägeda kõhulahtisuse ravis on 8 kõvakapslit (16 mg) ööpäevas. Laste 
puhul oleneb annus kehakaalust (3 kõvakapslit/20 kg kohta), kuid ei tohi ületada suurimat lubatud 
annust 8 kõvakapslit ööpäevas. 
Kui iste sagedus normaliseerub või toimub enam kui 12 tunni järel, tuleb Lopedium express’i 
manustamine lõpetada. 
 
Kapsel neelatakse alla tervelt, närimata koos vähese vedelikuga. 
 
Kui kahe ööpäeva jooksul ei ilmne kliinilist paranemist, tohib loperamiidravi jätkata ainult arsti 
ettekirjutusel. Kõhulahtisuse ravis on kõige olulisem vee ja elektrolüütide asendamine. 
 
Eakad 
Eakatel patsientidel ei ole vaja annust kohandada. 
 
Neerukahjustus 
Neerukahjustusega patsientidel ei ole vaja annust kohandada. 
 
Maksakahjustus 



Informeerige oma arsti sellest, kui teil esineb mõni maksahaigus. Te võite Lopedium express-ravi ajal 
vajada hoolikat arstlikku järelevalvet, sest maksakahjustuse korral võivad kõrvaltoimed tekkida 
sagedamini. 
 
Kui teil on tunne, et Lopedium express’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Kui te võtate Lopedium express’i rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise sümptomid on kõhukinnisus, soolesulgus, uriinipeetus ja neurotoksilised nähud 
(krambid, koordinatsioonihäired, unisus, pupilli ahenemine, lihaspinge, hingamise pärssumine) , mis 
võivad lastel olla tugevamad. 
Kui võtsite Lopedium express’i rohkem kui ette nähtud, pöörduge otsekohe abi saamiseks oma arsti 
poole või lähimasse haiglasse. Võtke endaga kaasa allesjäänud tabletid ja pakend, et oleks teada, mis 
ravimeid olete võtnud. 
 
Kui te unustate Lopedium express’i võtta 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Lopedium express’i võtmise 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Sage (võib esineda 1 kuni 10 kasutajal 100-st): peavalu, kõhukinnisus, iiveldus, kõhugaasid. 
Aeg-ajalt (võib esineda 1 kuni 10 kasutajal 1000-st): pearinglus, unisus, kõhuvalu, ebamugavustunne 
kõhus, valu ülakõhus, oksendamine, seedehäire, suukuivus, nahalööve. 
Harv (võib esineda 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st): ülitundlikkusreaktsioonid, 
anafülaktiline/anafülaktoidne reaktsioon, villiline nahalööve, urtikaaria (nõgestõbi), angioneurootiline 
ödeem, kihelus, uriinipeetus, teadvushäired, lihaspinge, koordinatsioonihäired, pupilli ahenemine, 
iileus, megakoolon, keelevalu, kõhupuhitus, nõrkus. 
 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida 
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS Lopedium express’i SÄILITADA 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
Ärge kasutage seda ravimit  pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle 
kuu viimasele päevale. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, 
kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE 
 
Mida Lopedium express  sisaldab 
- Toimeaine on loperamiidvesinikkloriid. 
- Abiained on  želatiin, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, maisitärklis, talk, must 



raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), patentsinine (E131), titaandioksiid (E171). 
 
Soovitused diabeetikutele: 
Üks kõvakapsel sisaldab 0,01 leivaühikut. 
 
Kuidas Lopedium express  välja näeb ja pakendi sisu 
Pakendis on 10 kõvakapslit. 
 
Müügiloa hoidja 
Sandoz d.d. 
Verovškova 57 
1000 Ljubljana 
Sloveenia  
 
Tootjad 
Salutas Pharma GmbH 
Otto-von-Guericke-Allee 1 
D-39179 Barleben 
Saksamaa 
 
Lek S.A.  
Ul. Domaniewska 50 C  
02-672 Varssav  
Poola  
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
 
Sandoz d.d. Eesti filiaal 
Pärnu mnt 105 
11312 Tallinn 
Tel: +372 6652 400 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2012. 
 
 


