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Wat te doen bij diarree?
Zodra er dunne ontlasting optreedt, begint u met het
innemen van 2 capsules Loperamide (Imodium) van 2 mg
(totaal 4 mg) en vervolgens elke 2 uur 1 capsule.
Zet dit voort tot 12 uur na de laatste vloeibare ontlasting.
Wijzig het schema alleen in overleg met uw behandelend
arts.
De totale tijd dat u Loperamide mag gebruiken is maximaal
48 uur, dus maximaal 24 capsules verdeeld over 48 uur.
Om het vochtverlies dat gepaard gaat met diarree op te
vangen dient u veel te drinken, ongeveer 2 liter per dag.
Bij voorkeur bouillon en O.R.S. maar ook thee, koffie, water
e.d.
Waarschuw uw behandelend arts direct wanneer u niet of
weinig drinkt of wanneer u uw medicijnen niet kunt innemen.
Mocht de diarree ondanks de behandeling met Loperamide
langer aanhouden dan 48 uur, neemt u dan weer contact op
met uw behandelend arts. Deze zal beslissen of u met een
antibioticumkuur moet starten.
Bij het verlaten van het ziekenhuis dient een recept
Loperamide en/of een antibioticum in uw bezit te zijn.
Haalt u deze medicijnen direct in huis!
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