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1. What Loperamide is and what it is used for 

 
Loperamide is one of a group of medicines called "antidiarrheals" which are used to treat diarrhoea. 
 
Loperamide is used to treat sudden short-lived (acute) attacks of diarrhea in adults and children aged 
9 years and over and long-lasting (chronic) diarrhea in adults. 
It helps reduce diarrhea by slowing down an overactive bowel, which helps the body to absorb water 
and salts from this organ, making the stools more solid and less frequent. 
 

2. What you need to know before you take Loperamide 
 
Do not take Loperamide 
 

 if you are allergic to loperamide or any of the other ingredients of this medicine  

 if you have severe diarrhea after taking antibiotics 

 if you are having a flare up of an inflammatory bowel condition like ulcerative colitis 

 if you are constipated or your stomach appears swollen (particularly in children with severe 
dehydration) 

 if you have acute dysentery, the symptoms of which may include blood in your stools and a 
high temperature. 

 

 

 
Warnings and precautions 
 
Talk to your doctor or pharmacist before taking loperamide if you: 
 

 

 have AIDS and your stomach becomes swollen, stop taking the tablets immediately and 
contact your doctor 

 suffer from liver problems 

 have severe diarrhea as your body loses more fluid, sugars and salts than normal. 

 have diarrhea that lasts for more than 48 hours. 
You will need to replace the fluid by drinking more liquid than usual. 



 

 
Other medicines and Loperamide 
 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines. 
 
In particular, tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following: 

 

 ritonavir (used to treat HIV) 

 quinidine (used to treat abnormal heart rhythms or malaria) 

 itraconazole, ketoconazole (used to treat fungal infections) 

 gemfibrozil (used to reduce levels of cholesterol) 

 oral desmopressin (used to treat excessive urination) 

 other drugs that slow down or speed up movement in the gut 
 

 

Pregnancy and breastfeeding 
 
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning 
to have a baby, ask your doctor for advice before taking this medicine. 

 
Driving and using machines 
 
Do not drive if you feel dizzy, tired or sleepy after taking this medicine. You may also lose 
consciousness, feel faint or less alert. If affected do not drive or operate machinery. 
 

 

 
 

3. How to take loperamide 
 

 
Short-lived (acute) diarrhea 
Adults and children over 12 years: 

 Take two tablets to begin with and then one tablet after each episode of diarrhea for up to 5 
days. 

 Never take more than 8 tablets in any 24-hour period. 
Children aged 9-12 years: 

 Take one tablet 4 times daily until diarrhea is controlled or for up to 5 days. 

 Never take more than this dose. 
Children aged under 9 years old: 
This medicine should not be given to children under 9 years old. Other pharmaceutical 
forms/strengths (e.g. syrup) are available for children aged 4 years and over. 
If your symptoms are not getting better within 2 days of taking your first dose of this medicine, you 
should see your doctor again, who may want to examine you to further check on the cause of the 
diarrhea. 
 
Long-lasting (chronic) diarrhea 
Adults only: 

 Your doctor will tell you how much Loperamide to take. 

 The initial dose will probably be between two and four tablets per day taken in divided 
doses, but will depend on each individual's needs. When your doctor is satisfied that you are 



receiving the daily dose that best suits you, he or she will then probably suggest that you 
take your tablets twice a day. 

 Never take more than 8 tablets in any 24-hour period. 
 

If you take more Loperamide than you should 
If you have taken too many Loperamide immediately contact a doctor or hospital for advice. 
Symptoms may include: increased heart rate, irregular heartbeat, changes to your heartbeat, muscle 
stiffness, uncoordinated movements, drowsiness, difficulty urinating, or weak breathing, reduction in 
size of the pupils in the eye. 
 
If you forget to take Loperamide  
You should only take this medicine as required following the dosage instructions above carefully. 
If you forget to take a dose, take a dose after the next loose stool (bowel movement). 
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. 
 

 

4. Possible side effects of loperamide 
 
Like all medicines, Loperamide can cause side effects, although not everyone gets 
them. 

 
Stop using Loperamide and tell your doctor straight away if you notice or suspect any of the 
following. You may need urgent medical treatment. 

 Sudden swelling of the face lips, or throat. Hives (also known as nettle rash or urticaria). 
Severe irritation, reddening or blistering of your skin. These may be signs of a severe allergic 
reaction 

 Blistering of your skin, mouth, eyes or genitals 

 Stomach pain or severe swollen stomach 

 Severe constipation 

 Loss of consciousness or reduced level of consciousness (feeling faint) 
Common side effects  

 Headache 

 Feeling sick (nausea) 

 Constipation  

 Wind 
 

 

5. How to store Loperamide 
 
 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the label or carton after 
'EXP'. The expiry date refers to the last day of that month. 

 Store in the original package. 

 If the tablets become discoloured or show any other signs of deterioration, consult your 
pharmacist who will tell you what to do. 

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist 
how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the 
environment. 

 



* Dosage form and route of administration of Loperamide 1 mg/5 ml oral solution should be 

prescribed according to therapeutic indication and disease severity of each individual patient.    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
Call center  19999 
Phone    0118806000-0112038222 
Free phone  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority 
(3292) North Road – Al Nafal 
 Unit (1) 
 Riyadh 13312 – 6288 
Saudi Arabia 

 

 



معلومات للمريض, النشرة الدوائية  
 مل محلول فموي * 5مجم /  1لوبراميد 
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 وما هي دواعي استخدامه لوبراميدما هو  .1
 

 تسمى "مضادات اإلسهال" التي تستخدم لعالج اإلسهال.لوبيراميد هو واحد من مجموعة من األدوية 
 

يستخدم لوبراميد لعالج نوبات اإلسهال المفاجئة قصيرة األجل )الحادة( لدى البالغين واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 سنوات وما فوق واإلسهال طويل األمد )المزمن( عند البالغين. 9

اء حركة األمعاء الزائدة ، مما يساعد الجسم على امتصاص الماء واألمالح من يساعد في تقليل اإلسهال عن طريق إبط
 هذا العضو ، مما يجعل البراز أكثر صالبة وأقل تواتراً.

 

 

 
 ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول لوبراميد .2

 

 
 لوبراميدتتناول  ال

  أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء لوبراميد علىإذا كان لديك حساسية 

 إذا كان لديك إسهال شديد بعد تناول المضادات الحيوية 

 إذا كنت تعانين من نوبة التهاب األمعاء مثل التهاب القولون التقرحي 

 )إذا كنت تعاني من اإلمساك أو بدا أن معدتك منتفخة )خاصة عند األطفال الذين يعانون من الجفاف الشديد 

  كنت تعاني من الزحار الحاد ، فقد تشمل أعراضه وجود دم في البراز وارتفاع درجة الحرارة.إذا 
 

 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 حدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول لوبراميد إذا كنت:ت

 

 تعانين من اإليدز وانتفاخ معدتك ، توقف عن تناول األقراص على الفور واتصل بطبيبك 

  مشاكل في الكبديعاني من 

 .لديك إسهال شديد حيث يفقد جسمك المزيد من السوائل والسكريات واألمالح أكثر من المعتاد 

  ساعة. 48اإلسهال الذي يستمر ألكثر من 

 .ستحتاج إلى استبدال السائل بشرب المزيد من السوائل أكثر من المعتاد 

 

 

 هذه النشرة؟ ماذا في

 



 
 

 

 األدوية األخرى ولوبيراميد
 

 إذا كنت تستخدم أو استخدمت مؤخًرا أو قد تستخدم أي أدوية أخرى.أخبر طبيبك أو الصيدلي 
 

 ، أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أيًا مما يلي:الخصوصعلى وجه 

 )ريتونافير )يستخدم لعالج فيروس نقص المناعة البشرية 

 )الكينيدين )يستخدم لعالج اضطراب نظم القلب أو المالريا 

 نازول )يستخدم لعالج االلتهابات الفطرية(إيتراكونازول ، كيتوكو 

 )جمفبروزيل )يستخدم لخفض مستويات الكوليسترول 

 )ديسموبريسين عن طريق الفم )يستخدم لعالج فرط التبول 

 األدوية األخرى التي تبطئ أو تسرع الحركة في األمعاء 
 

 

 الحمل والرضاعة
 
 

تخططين إلنجاب طفل ، اسألي طبيبك للحصول على المشورة قبل إذا كنت حامالً أو مرضعة ، تعتقدين أنك حامل أو 
 تناول هذا الدواء.

 
 اآلالت القيادة واستخدام

ال تقد السيارة إذا شعرت بالدوار أو التعب أو النعاس بعد تناول هذا الدواء. قد تفقد الوعي أيًضا أو تشعر باإلغماء أو أقل 
 تشغيل اآلالت.يقظة. إذا كان مصابا ال قيادة السيارة أو 

 

 

 كيف تأخذ لوبراميد .3
 

 
 إسهال قصير العمر )حاد(

 :سنة 12البالغين واألطفال فوق 

  أيام. 5تناول قرصين للبدء به ثم قرص واحد بعد كل نوبة إسهال لمدة تصل إلى 

  ساعة. 24أقراص في أي فترة  8ال تأخذ أكثر من 
 

 سنة: 12إلى  9األطفال من سن 

  أيام. 5مرات يوميًا حتى يتم السيطرة على اإلسهال أو لمدة تصل إلى  4تناول قرًصا واحًدا 

 .ال تأخذ أكثر من هذه الجرعة 
 

 سنوات: 9األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
سنوات. تتوفر أشكال / نقاط قوة دوائية أخرى )مثل الشراب( لألطفال  9ال ينبغي إعطاء هذا الدواء لألطفال دون سن 

 سنوات وما فوق. 4أعمارهم بين الذين تتراوح 
إذا لم تتحسن األعراض في غضون يومين من تناول جرعتك األولى من هذا الدواء ، يجب أن ترى طبيبك مرة أخرى ، 

 والذي قد يرغب في فحصك لمزيد من التحقق من سبب اإلسهال.
 

 إسهال طويل األمد )مزمن(
 للكبار فقط:

 ناولها من لوبراميد.سيخبرك طبيبك بالكمية التي يجب أن تت 



  من المحتمل أن تكون الجرعة األولية ما بين قرصين وأربعة أقراص يوميًا تؤخذ على جرعات مقسمة ، ولكنها
ستعتمد على احتياجات كل فرد. عندما يكون طبيبك مقتنعًا بأنك تتلقى الجرعة اليومية التي تناسبك ، فمن 

 في اليوم.المحتمل أن يقترح عليك تناول أقراصك مرتين 

  ساعة. 24أقراص في أي فترة  8ال تأخذ أكثر من 
 

 مما يجب لوبراميدإذا كنت تأخذ المزيد من 
، فاتصل على الفور بالطبيب أو المستشفى للحصول على المشورة. قد تشمل لوبراميدإذا كنت قد تناولت الكثير من 

وتغيرات في ضربات القلب ، وتصلب العضالت ،  األعراض: زيادة معدل ضربات القلب ، وعدم انتظام ضربات القلب ،
 والحركات غير المنسقة ، والنعاس ، وصعوبة التبول ، أو ضعف التنفس ، وانخفاض حجم التالميذ في العين.

 
 إذا نسيت تناول لوبراميد

 يجب أن تأخذ هذا الدواء فقط كما هو مطلوب باتباع تعليمات الجرعة المذكورة أعاله بعناية.
 تناول جرعة ، فتناول جرعة بعد البراز الرخو التالي )حركة األمعاء(. إذا نسيت

 ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.
 

 

 
 اآلثار الجانبية المحتملة  .4
 

 مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب اللوبيراميد آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.
 

وأخبر طبيبك على الفور إذا الحظت أو اشتبهت في أي مما يلي. قد تحتاج إلى عالج طبي  لوبراميدتوقف عن استخدام 
 عاجل.

  انتفاخ مفاجئ في الوجه أو الشفتين أو الحلق. خاليا النحل )المعروفة أيًضا باسم طفح القراص أو الشرى(. تهيج
 فعل تحسسي شديدشديد أو احمرار أو تقرحات في جلدك. قد تكون هذه عالمات لرد 

 ظهور تقرحات في جلدك أو فمك أو عينيك أو أعضائك التناسلية 

 آالم في المعدة أو انتفاخ شديد في المعدة 

 اإلمساك الشديد 

 )فقدان الوعي أو انخفاض مستوى الوعي )الشعور باإلغماء 

 اآلثار الجانبية الشائعة 

 صداع الراس 

 )الشعور بالغثيان )الغثيان 

 إمساك 
 

 

 

 
 لوبراميدكيفية تخزين  .5

 
 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال.

 
 " ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على الملصق أو الكرتون بعدEXP".  يشير تاريخ

 انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر.
 .تخزن في مغلفها األصلي 
  لون األقراص أو ظهرت عليها أي عالمات أخرى للتدهور ، استشر الصيدلي الذي سيخبرك بما يجب إذا تغير

 عليك فعله.
  ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من

 .األدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة
 



مل عن طريق الفم وفقًا لإلشارة العالجية وشدة  5مجم /  1 لوبراميد يجب وصف شكل الجرعة وطريقة إعطاء محلول إ*
 المرض لكل مريض على حدة.
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