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PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE 
 

LOPERAMIDE-GRINDEKS, 2 mg kõvakapslid 
Loperamiid 

 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
Loperamide-Grindeks’it täpselt juhistele vastavalt. 
- 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 ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda  kõrvaltoimet,       

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on Loperamide-Grindeks ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Loperamide-Grindeks’i kasutamist 
3. Kuidas Loperamide-Grindeks’it kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas Loperamide-Grindeks’it säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON LOPERAMIDE-GRINDEKS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
Loperamide-Grindeks on kõhulahtisuse vastane ravim, mis pärsib sooleperistaltikat. Ravim aeglustab 
soolesisu edasiliikumist ning suurendab elektrolüütide ja vee imendumist. Selle tulemusena vähenevad 
kõhulahtisuse sümptomid ning vedeliku ja elektrolüütide kaotus. 
Loperamide-Grindeks’it kasutatakse ägeda kõhulahtisuse sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja 
üle 12-aastasetel lastel. 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LOPERAMIDE-GRINDEKS’I VÕTMIST 
 
Ärge võtke Loperamide-Grindeks’it 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) loperamiidi või Loperamide-Grindeks’i mõne koostisosa 

suhtes, 
- kui tuleb vältida sooleperistaltika aeglustumist, eriti kõhupuhituse tekkimisel, 
-         kui teil on äge soolepõletik nagu haavandiline koliit või või antibiootikumide kasutamise 
          tagajärjel tekkinud pseudomembranoosne koliit, 
- kui teil on äge düsenteeria (loperamiidi ei tohi kasutada ainuravimina). 
Loperamiid on käsimüügiravimina vastunäidustatud alla 12-aastastele lastele. 
 
Ärge kasutage seda ravimit, kui teil on mõni ülaltoodud seisunditest. Kahtluse korral pidage nõu oma 
arsti või apteekriga.   
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga  Loperamide-Grindeks 
Ravi ajal Loperamide-Grindeks’iga tuleb järgida sobivat dieeti ning tagada optimaalne vee ja 
elektrolüütide tarbimine. 
Loperamide-Grindeks’it tuleb ettevaatusega kasutada lastel ja eakatel patsientidel, kuna neil võib olla 
suurem oht ravimi kõrvaltoimete tekkeks. 
Maksafunktsiooni häiretega patsientidel võib loperamiid organismis kuhjuda, põhjustades 
kesknärvisüsteemi pidurduse sümptomeid (väsimus, pearinglus, uimasus). 
Loperamide-Grindeks’i kasutamine tuleb otsekohe lõpetada ja järgida arsti nõuandeid: 
- kui tekib kõhupuhitus, 
- kui 48 tunni jooksul ei täheldata ägeda kõhulahtisuse kliinilist paranemist. 
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Kuna püsiv kõhulahtisus võib olla palju tõsisema haigusseisundi tunnuseks, tuleb juhul  kui 48 tunni 
jooksul ei täheldata kliinilist paranemist, loperamiidi manustamine katkestada kuni kõhulahtisuse 
põhjuse väljaselgitamiseni. 
  
AIDS’i põdevad patsiendid, keda on kõhulahtisuse tõttu ravitud loperamiidiga, peavad kõhupuhituse 
tekkimisel ravimi kasutamise koheselt lõpetama. AIDS’i patsientidel, kelle viirusliku või bakteriaalse 
geneesiga kõhulahtisust raviti loperamiidvesinikkloriidiga on teatatud toksilise megakooloni 
üksikutest juhtudest. 
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Narkootiliste analgeetikumide (tugevad valuvaigistid) ja Loperamide-Grindeks’i kooskasutamine võib 
soodustada kõhukinnisuse teket.  
Ko-trimoksasooli samaaegsel manustamisel suureneb Loperamide-Grindeks’i imendumine 
(biosaadavus). 
Kasutamine koos kolestüramiiniga võib vähendada loperamiidi imendumist. 
Samaaegne loperamiidi (16 mg ühekordse annusena) manustamine koos kinidiini, verapamiili,  
ritonaviiri, tsüklosporiini, erütromütsiini või klaritromütsiiniga põhjustab loperamiidi 
plasmakontsentratsiooni tõusu.  
Antikolinergilised ravimid aeglustavad mao ja soole tühjenemist ning loperamiidi mõju võib olla 
tugevam. 
 
Rasedus ja imetamine 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. 
Loperamide-Grindeks’it ei soovitata raseduse ajal kasutada; ravimit tohib raseduse ajal kasutada vaid 
arsti soovitusel. 
Loperamiid võib väikeses koguses imenduda  rinnapiima. Ravimit ei soovitata imetamise ajal 
kasutada. Ravi vajadusel tuleb rinnaga toitmine lõpetada. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Kõhulahtisuse ravimisel loperamiidiga võivad tekkida väsimus, peapööritus ja uimasus. Seetõttu tuleb 
autojuhtimisel või masinate käsitsemisel olla ettevaatlik. 
 
Oluline teave mõningate Loperamide-Grindeks’i koostisainete suhtes 
Loperamide-Grindeks sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te 
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 
 
 
3. KUIDAS LOPERAMIDE-GRINDEKS’IT KASUTADA 
 
Suukaudne. Kapslid soovitatakse sisse võtta koos väikese koguse veega. 
 
Äge kõhulahtisus 
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: algannus on 2 kapslit (4 mg), seejärel 1 kapsel pärast iga 
roojamist. Maksimaalne ööpäevane koguannus on 8 kapslit (16 mg). 
Loperamide-Grindeks’it ei tohi kasutada kauem kui 48 tundi. Kui kliiniline paranemine ilmneb varem, 
tuleb ravi Loperamide-Grindeks’iga lõpetada. 
 
Mitte ületada soovitatud annust. 
 
Kui te võtate Loperamide-Grindeks’it rohkem kui ette nähtud 
Üleannustamise korral võivad tekkida seedetrakti häired (kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus ja 
kõhuvalu), samuti kesknärvisüsteemi pidurdus (väsimus, pearinglus, uimasus). 
Üleannustamise korral pöörduge otsekohe arsti poole! 
 
Kui te unustate Loperamide-Grindeks’it võtta 
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Võtke järgmine annus niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust ja jätkake ravimi 
võtmist ettenähtud skeemi järgi. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka Loperamide-Grindeks põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Kõrvaltoimetest enamik on ilmnenud loperamiidi pikaajalisel kasutamisel. 
 
Harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 1000-st): 
- väsimus 
- pepööritus 
- uimasus 
Tekkida võib kesknärvisüsteemi pidurdus, eriti suuremate annuste kasutamisel lastel. 

 
Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st): 
- allergilised nahareaktsioonid (sügelus, nõgestõbi, lööve)  
- iiveldus  
- oksendamine  
- kõhuvalu 
- kõhupuhitus 
- flatulents 
- suukuivus 
- uriinipeetus 
Krooniliste seedetrakti haigustega patsientidel võib esineda  toksiline megakoolon ja paralüütiline 
iileus. 
 
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 LOPERAMIDE-GRINDEKS’IT SÄILITADA 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage Loperamide-Grindeks’it pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg 
viitab kuu viimasele päevale. 
  
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma 
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida Loperamide-Grindeks sisaldab  
- Toimeaine on loperamiidvesinikkloriid (Loperamidum).  
Üks kapsel sisaldab 2 mg loperamiidvesinikkloriidi. 
 
- Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, magneesiumstearaat. 
Kõva želatiinkapsel:Kapslikeha koostis: Patentsinine V (E 131), Erkpunane 4 R (E 124), titaandioksiid 
(E 171), želatiin; Kapslikaane koostis: : Patentsinine V (E 131), kinoliinkollane (E 104), titaandioksiid 
(E 171), kollane raudoksiid (E 172), želatiin. 

Kuidas  Loperamide-Grindeks välja näeb ja pakendi sisu  
Kapslikeha roosa, kapslikaas tumeroheline; kapsli sisu: valge pulber. 
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10 kapslit blisterpakendis; 1 blisterpakend pappkarbis.  
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
 
AS GRINDEKS. 
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti 
Tel.: +371 67083205 
Faks: +371 67083505 
e-mail: grindeks@grindeks.lv 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
 
AS Grindeks Eesti filiaal 
Tondi 33, 11316 Tallinn. 
Tel:   612 0224  
Faks: 612 0331 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2011 
 


