


نشرة للمستهلك مبوجب أنظمة الصيادلة )مستحضرات( - 1986
هذا الدواء ُيلزم وصفة طبية عند اإلعطاء ألطفال بني 4-12 سنة من العمر.

إقرأ/ئي النشرة بكاملها بإمعان قبل استعمال الدواء
ُحّددت صيغة هذه النشرة من قبل وزارة الصحة وُفحص مضمونها وأُقّر من قبلها في تشرين األول  2011

إميوديوم®
كبسوالت

التركيب: 
Loperamide Hydrochloride 2mg :املواد الفعالة وكميتها

 Lactose monohydrate, Maize starch, Talc, Magnesium stearate, Hard gelatine capsule :املواد غير الفعالة
حتتوي كل كبسولة على 127 ملغم لكتوز مونوهيدرات.

الفعالية الطبية:
الدواء مخصص لعالج اإلسهال احلاد.

املجموعة الصيدالنية: أفيونات.

نع استعمال املستحضر؟ متى ميمُ

ال تستعملي املستحضر إذا كنت مرضعة.
ُينع االستعمال من قبل أطفال دون 4 سنوات من العمر.

ُينع االستعمال في حالة وجود دم في البراز أو في حالة السخونة العالية.
ُينع استعمال املستحضر إذا كنت ملزم/ة باالمتناع عن إبطاء نشاط األمعاء، مثالً إذا كنت تعاني/ين من اإلمساك أو البطن املنتَفخ.

ُينع استعمال الدواء إذا كانت هناك حساسية ألحد مركبات الدواء.

نع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بداية العالج:    ميمُ

إذا كنت حامالً. 
إذا كنت تعاني/ين أو عانيت سابًقا من خلل في وظيفة الكبد.

كيف يؤثر الدواء على حياتك اليومية؟
قد يسبّب عالج اإلسهال بواسطة إيوديوم أحياًنا التعب، الدوار أو النعاس. لذلك يجب االحتراس عند سياقة السيارة، تشغيل ماكنات خطرة وعند مـمارسة أية فعـالية 

تلزم اليقـظة. بالنسبة لألطفال، يجب حتذيرهم من ركوب الدراجة أو اللعب على مقربة من الشارع الخ.

حتذيرات:
سوف يوقف إيوديوم اإلسهال خالل 24 ساعة. ولكن في حال عدم وقف اإلسهال، فعليك إيقاف تناول الدواء ومراجعة الطبيب.

بالنسبة ملرضى اإليدز الذين يتناولون إيوديوم، ففي حالة االنتفاخ أو النتوء في البطن، فيجب إيقاف العالج بالدواء وإعالم الطبيب فوًرا. 
إذا كانت لديك أية حساسية لنوع من الطعام أو العقاقير، فعليك إعالم طبيبك عنها قبل تناول الدواء. 

الكبسوالت حتتوي على لكتوز.

تفاعالت مع العقاقير األخرى:
إذا كنت تتعاطى/تتعاطني دواء آخر، أو انتهيت مؤخًرا من تعاطي دواء آخر، فعليك مراجعة الطبيب، لتفادي األخطـار وعـدم النجاعة الناجمة عن التفاعالت بني العقاقير. 

وبصورة خاصة فيما يتعلق بأدوية تبّطئ وتيرة نشاط املعدة أو األمعاء أدوية مضادة إلفراز الكولني.

أعراض جانبية: 
باإلضافة الى الفعالية املرغوبة للدواء، قد تظهر أثناء استعماله األعراض اجلانبية مثل: جفاف في الفم، غثيان وتقيؤات، نعاس، تعب ودوار. ألم في البطن، شعور بعدم 

الراحة، انتفاخ وغازات في جهاز الهضم. قد تنجم هذه األعراض عن اإلسهال نفسه.

أعراض جانبية تلزم االنتباه اخلاص:
إمساك، انتفاخ في البطن، صعوبة عند التبّول: يجب التوقف عن العالج. إذا كانت هذه  األعراض شديدة - يجب مراجعة الطبيب. 

حساسية زائدة ونادرة للدواء تتجلّى بطفح جلدي، حكة، صعوبة التنّفس أو انتفاخ في الوجه. إذا كنت تشعر/ين بإحدى هذه األعراض راجع/ي الطبيب. 



أعراض جانبية نتيجة جرعة دوائية زائدة: تصلّب العضالت، قلة التناسق في حركات اجلسم، نعاس، صعـوبة في التبّول، صعـوبـة في التنّفس أو تنّفس ضعيف.
إذا شعرت بأعراض جانبية لم تذكر في هده النشرة، أو إذا حدث تغيير في شعورك العام، فعليك استشارة الطبيب فوًرا.

اجلرعة الدوائية املتبعة في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:
للكبار: كبسولتني عند البداية وبعد ذلك كبسولة واحدة بعد كل تبّرز سائل. ال يجوز  تناول أكثر من 8 كبسوالت في اليوم.

ال تتجاوز/ي اجلرعة املوصى بها. 
هذا الدواء ليس مخصًصا لألطفال والرضع دون سن 4.

إعطاء الدواء ألطفال بني األعمار 4-12 سنة يلزم وصفة طبيب ومراقبة طبية. 
األطفال ما فوق 5 سنوات: كبسولة واحدة عند البداية وبعد ذلك كبسولة واحدة بعد كل تبّرز سائل. ممنوع تناول أكثر من 8 كبسوالت خالل 24 ساعة.

عدد الكبسوالت األقصى في اليوم    وزن الطفل/ة بكغم  
ال أكثر من 3 كبسوالت في اليوم                  20 كغم    
ال أكثر من 4 كبسوالت في اليوم                  27 كغم    

ال أكثر من 5 كبسوالت في اليوم 34 كغم    
ال أكثر من 6 كبسوالت في اليوم 40 كغم    
ال أكثر من 7 كبسوالت في اليوم 47 كغم    
ال أكثر من 8 كبسوالت في اليوم 54 كغم    

في حال استمرار اإلسهال ألكثر من 24 ساعة، أو في حال تطّور سخونة، يجب مراجعة الطبيب.
إذا أصبح البراز صلبًا أو إذا لم يكن هناك أي تبّرز خالل 24 ساعة، فعليك إيقاف تناول إيوديوم.

طريقة االستعمال:
ليس للمضغ! يجب ابتالع الدواء مع املاء.

ممنوع احتفاظ الدواء في الفم ملدة تزيد عن تلك املطلوبة لبلعه.

  كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في جناح العالج؟

هذا الدواء يوقف اإلسهال لكنه ال يعالج األسباب التي أّدت الى حدوثه. يجب معاجلة أسباب اإلسهال أيًضا - عندما يكون األمر ممكنًا.
إن اإلسهال يؤّدي الى فقدان شديد بالسوائل. يجب اإلكثار من الشرب من أجل استعادة السوائل جلسمك ومنع حدوث اجلفاف. هذا األمر يكون ضرورًيا خاصًة لدى 

األطفال الصغار. يستطيع الصيدلي تزويدك مبسحوق يحتوي على السكر واألمالح، ُيستخدم لدى إضافة املاء اليه إلعادة األمالح املفقودة من جراء اإلسهال.

إمنع/ي التسمم!
يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيًدا عن متناول أيدي أطفال و/او رضع لتفادي إصابتهم بتسّمم. إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع ولد من الدواء 

سهًوا، عليك مراجعة غرفة طوارئ للمستشفى، ومعك عبوته الدواء.
ُينع تسبّب التقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب! هذا الدواء وصف ملعاجلة مرضك انت وقد يضّر مريًضا آخر. ينع إعطاء الدواء ألقاربك، جيرانك أو معارفك.

ُينع تناول أدوية في الظالم! يجب فحص رقعة الدواء والتأكد من اجلرعة قبل أي تناول للدواء. إستعمل/ي النظارات الطبية إذا كنت بحاجة اليها.

التخزين: بني 15-30 درجة مئوية.
حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة والتخزين املوصى بها، فإن األدوية ال تبقى صاحلة ملدة طويلة. يرجى االنتباه الى تاريخ انتهاء مدة صاحلية الدواء! في أية حالة من 

الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. ينع خلط الدواء مع أدوية أخرى في نفس الوعاء.

رقم تسجيل الدواء: 025.10.20676 

املنتج: يانسن سيالچ، ڤال دي روا، فرنسا.
صاحب التسجيل: جي-سي هيلثكير م.ض،. كيبوتس شفاييم 60990، اسرائيل.

  

How can you contribute to the success of the treatment?
Although Imodium stops diarrhea, it does not treat the cause of it. Whenever possible, the cause of the diarrhea should also be treated.
Diarrhea causes excessive loss of fluids. You should drink plenty of liquids to replace the fluid loss and avoid dehydration. This is 
especially important for small children. The pharmacist can supply a powder containing sugar and salts, which when reconstituted 
in water is used to replace the salts that were lost due to the diarrhea.

Avoid poisoning!
In order to avoid poisoning, this medicine and all other medicines must be stored in a safe place out of the reach of children and/
or infants. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital 
emergency room and bring the package of the medicine with you.
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!
This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may cause harm. Do not give this medicine 
to your relatives, neighbours or acquaintances.
Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:
15° - 30°C.
Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note 
the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different 
medications in the same package.

Drug Reg. No.: 025.10.20676

Manufacturer: Janssen Cilag, Val de Reuil, France.
License holder: J-C Health Care Ltd., Kibbutz Shefayim 60990, Israel.



PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
This medicine must be prescribed in children aged 4-12 years.

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine
The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked and approved - October 2011

Imodium®

Capsules

Composition:
Each capsule contains: Loperamide hydrochloride 2 mg
Inactive ingredients: Lactose monohydrate, Maize starch, Talc, Magnesium stearate, Hard gelatine capsule.
Each capsule contains Lactose monohydrate 127 mg.

Therapeutic activity:
This medicine is indicated for the treatment of acute diarrhea.

Therapeutic group: Opioids.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are breastfeeding.
Do not use this medicine in children below 4 years of age.
Do not use this medicine if there is blood in the stools or if you have high fever.
Do not use this medicine if you should avoid slowing of intestinal motility, e.g. if you suffer from constipation or bloated abdomen.
Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients.

    Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:

If you are pregnant; 
If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired liver function.

How will this medicine affect your daily life?
Sometimes treatment of diarrhea with Imodium may cause tiredness, dizziness or drowsiness; therefore, caution should be exercised 
when engaging in activities such as driving a car, operating dangerous machinery, and in any other activity which requires alertness. 
Children should be cautioned against engaging in activities such as bicycle riding, playing near roads and the like.

Warnings:
Usually Imodium stops the diarrhea within 24 hours. If the diarrhea continues - stop treatment and refer to your doctor.
Patients with AIDS being treated with Imodium should stop treatment and notify the doctor immediately if they have signs of 
abdominal bloating or bulging.
If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine. The 
capsules contain Lactose.

Drug interactions:
If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending doctor, 
in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially important for medicines that slow 
stomach or intestinal motility (e.g. anticholinergics).

Side effects:
In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine, for example: 
dryness of the mouth, nausea and vomiting, drowsiness, tiredness, dizziness, abdominal pain, gastrointestinal discomfort, flatulence 
and bloating. These effects can also be caused by diarrhea.

Effects that require special attention:
Constipation, bloating, difficulty urinating - stop the treatment. If these effects are severe, refer to your doctor.
Hypersensitivity to the preparation is rare. It is manifested by skin rash, itching, difficulty breathing or swelling of the face. If you 
experience any of these side effects - refer to your doctor.
Side effects as a result of overdosage: muscle stiffness, poor coordination of body movements, drowsiness, difficulty urinating, 
difficulty breathing or weak breathing.
In the event that you experience side effects not mentioned in this insert, or if there is a change in your general health, consult 
your doctor immediately.

Recommended dosage unless otherwise prescribed by your doctor:
Adults: The initial dose is 2 capsules; and an additional capsule is to be taken after each subsequent loose stool.
Do not take more than 8 capsules in a 24 hour period.
Do not exceed the recommended dosage.
This medicine is not intended for administration to children and infants below 4 years of age. 
Use of this medicine for children of 4-12 years of age requires a doctor’s prescription and medical supervision.
Children above 5 years of age: The initial dose is one capsule; an additional capsule is to be taken after each subsequent loose 
stool. Do not take more than 8 capsules in a 24 hour period.

     Child’s weight in kilograms  Maximum number of the capsules per day
 

 20 kg maximum  3 capsules per day
 

 27 kg maximum  4 capsules per day
 

 34 kg maximum  5 capsules per day
 

 40 kg maximum  6 capsules per day
 

 47 kg maximum  7 capsules per day
 

 54 kg maximum  8 capsules per day

Consult a physician if the diarrhea continoues for more than 24 hours or if fever develops.
If stool becomes regulated or if more than 24 hours have passed without any stool, discontinue use.

Directions for use:
Do not chew! The medication should be taken with water. Do not retain this medication in the mouth longer than the time required 
for swallowing.
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