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13/07/2015 MD/C/2/1 

 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE 

 

LOPERAMID GRINDEKS 

capsule 

 

Numărul certificatului de înregistrare 

în Republica Moldova: nr. 18470 din 22.12.2012 

 

DENUMIREA COMERCIALĂ  

Loperamid Grindeks 

 

DCI-ul SUBSTANŢEI ACTIVE 
Loperamidum 

 

COMPOZIŢIA  
1 capsulă conţine: 

substanţa activă: clorhidrat de loperamidă 2 mg; 

excipienţi: lactoză monohidrat, amidon de porumb, stearat de magneziu. 

corpul capsulei: dioxid de titan (E 171), colorant albastru patentat V (E 131), colorant Ponceau 4R (E 

124), gelatină. 

căpăcelul capsulei: dioxid de titan (E 171), colorant galben de chinolină (E 104), colorant albastru 

patentat V (E 131), colorant oxid galben de fier (E 172), gelatină. 

 

FORMA FARMACEUTICĂ 
Capsule 

 

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI 

Capsule gelatinoase tari, cu corpul de culoare roz şi căpăcelul verde-închis. Aspectul conţinutului 

capsulei:  pulbere de culoare albă. 

 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC 
Remedii antidiareice, inhibitori ai peristaltismului intestinal. Antipropulsiv, A07DA03 

 

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE  

Proprietaţi farmacodinamice 

Loperamida este un derivat de sinteză de tip opioid. Nu provoacă euforie, fenomene de dependenţă fizică 

şi psihică, însă păstrează proprietăţile substanţelor din grupul morfinei de a modifica peristaltismul 

intestinal. Loperamida, acţionând asupra terminaţiilor nervoase şi ganglionilor intramurali ai intestinului 

subţire, influenţează indirect contracţiile musculaturii netede circulare şi longitudinale a peretelui 

intestinal. În general, preparatul inhibă peristaltismul intestinal, însă, în acelaşi timp, sporeşte contracţiile 

musculaturii netede circulare, provocând segmentarea intestinului şi creşterea tonusului sfincterului anal. 

Concomitent, scade secreţia şi sporeşte absorbţia apei şi a electroliţilor. Datorită acestor proprietăţi, 

loperamida încetineşte propulsarea conţinutului intestinal, de asemenea reduce secreţia de lichide şi 

electroliţi cu masele fecale. Scade volumul nictemeral de mase fecale şi creşte viscozitatea şi densitatea 

conţinutului intestinal. În doze mari loperamida inhibă secreţia sucului gastric. 

Proprietaţi farmacocinetice 

În tractul gastrointestinal se absoarbe aproximativ 40% din cantitatea de loperamidă administrată intern. 

În ficat loperamida se supune biotransformării considerabile (la primul pasaj hepatic) şi se metabolizează 

practic complet prin conjugare. La administrare sub formă de capsule concentraţia plasmatică maximă a 

loperamidei se înregistrează după 4-5 ore. Acţiunea loperamidei se instalează rapid şi durează 4-6  ore. 

Substanţa activă nu penetrează bariera hemato-encefalică. 
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Se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 97%. Eliminarea loperamidei din organism se realizează 

preponderent prin fecale sub formă de conjugaţi inactivi. Pe cale renală se elimină aproximativ 10%. 

Timpul de înjumătăţire plasmatică variază între 9 şi 14 ore. 

 

INDICAŢII TERAPEUTICE  
Tratamentul simptomatic al diareei acute şi cronice de diversă geneză: alergică, emoţională, 

medicamentoasă, cauzată de radiaţii; la schimbarea regimului alimentar şi a compoziţiei calitative a 

hranei, în caz de dereglări metabolice sau de absorbţie; ca adjuvant în diareea de origine infecţioasă. 

 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Capsulele se administrează intern, fără a fi mestecate, cu o cantitate suficientă de apă. 

Diaree acută la adulţi: doza iniţială – 2 capsule (4 mg); apoi – 1 capsulă (2 mg) după fiecare act de 

defecaţie (în caz de scaun lichid); doza maximă nictemerală – 16 mg (8 capsule). 

Diaree cronică la adulţi: doza iniţială – 2 capsule (4 mg) în fiecare zi; această doză se ajustează ulterior 

astfel, încît frecvenţa scaunelor oformate să fie de 1-2 ori în 24 ore, ceea ce de obicei se obţine la 

administrarea unei doze de întreţinere de 1-6 capsule (2-12 mg) zilnic; doza maximă nictemerală – 16 mg 

(8 capsule). 

Diaree acută la copii cu vârsta peste 6 ani: doza iniţială de loperamidă – 1 capsulă (2 mg), apoi – câte 1 

capsulă (2 mg) după fiecare act de defecaţie; doza maximă trebuie calculată în funcţie de masa corporală 

a copilului (3 capsule la 20 kg masă corporală). 

Diaree cronică la copii cu vîrsta peste 6 ani: se administrează câte 1 capsulă (2 mg) în fiecare zi; această 

doză se ajustează ulterior astfel, încât frecvenţa scaunelor oformate să fie de 1-2 ori timp de 24 ore, ceea 

ce, de obicei, se obţine la administrarea unei doze de întreţinere de 1-6 capsule (2-12 mg) zilnic; doza 

maximă trebuie calculată în funcţie de masa corporală a copilului (3 capsule la 20 kg masă corporală). 

Pacienţii vârstnici şi pacienţii cu dereglări ale funcţiei renale nu necesită ajustarea dozelor. 

Pacienţii cu dereglări ale funcţiei hepatice.  

Deşi nu există date privind farmacocinetca preparatului la pacienţii cu dereglări ale funcţiei hepatice, 

totuşi, aceşti pacienţi trebuie să administreze preparatul cu precauţie, din cauza reducerii metabolizării la 

primul  pasaj hepatic. 

În caz de diaree acută, dacă timp de 48 ore nu se observă ameliorarea stării clinice, administrarea 

preparatului trebuie întreruptă şi este necesar de a consulta medicul. 

 

REACŢII ADVERSE 
Reacţiile adverse sunt clasificate pe aparate, organe şi sisteme şi prezentate în funcţie de frecvenţă, 

utilizînd Convenţia MedDRA privind frecvenţa: 

Foarte frecvente (>1/10) 

Frecvente (>1/100 şi <1/10) 

Mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100) 

Rare (>1/10000 şi <1/1000) 

Foarte rare (<1/10000) 

Cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile). 

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a 

gravităţii. 

Mai frecevnt se întâlnesc reacţiile adverse, caracteristice pentru sindromul diareic: durere sau discomfort 

abdominal, greaţă, vomă, xerostomie, fatigabilitate, somnolenţă, vertij, constipaţie, meteorism. 

Mai jos sunt menţionate reacţiile adverse ale loperamidei, clasificate după sisteme de organe: 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: foarte rare - erupţii cutanate, urticarie, prurit. 

Tulburări gastro-intestinale: foarte rare - constipaţie, distensie abdominală, dureri abdominale, dispepsie, 

megacolon, inclusiv megacolon toxic,  

Tulburări renale şi ale căilor urinare: foarte rare - retenţie urinară. 

Tulburări ale sistemului nervos: frecvente – cefalee; foarte rare -  ameţeli. Au fost raportate cazuri de 

pierdere a cunoştinţei.  

Tulburări ale sistemului imunitar: cu frecvenţă necunoscută - reacţii alergice, în unele cazuri - reacţii 

severe de hipersensibilizare, incluzând şoc anafilactic şi reacţii anafilactoide. 
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În timpul administrării clorhidratului de loperamidă au fost raportate cazuri izolate de edem angioneurotic 

şi erupţii buloase, incluzând sindrom Stevens-Johnson, eritem polimorf şi necroliză epidermică toxică 

(sindromul Lyell). 

Altele: tremor, convulsii. 

 

CONTRAINDICAŢII 
- Hipersensibilitate la clorhidratul de loperamidă sau la oricare alt component al medicamentului; 

- diverticuloza; 

- obstrucţie intestinală (inclusiv, cazurile în care este necesar de a evita suprimarea motilităţii 

intestinale), megacolon şi megacolon toxic; 

- colită ulceroasă acută sau colită pseudomembranoasă, asociată administrării  antibioticelor cu spectru 

larg de acţiune; 

- enterocolite bacteriene, provocate de microorganisme din familia Salmonella, Shigella şi 

Campylobacter; 

- diaree acută asociată cu febră şi scaune sanguinolente; 

- sarcina (trimestrul I) şi perioada de alăptare; 

- copii cu vârsta sub 6 ani; 

- deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză. 

 

SUPRADOZAJ 

Simptome: în caz de supradozaj (inclusiv supradozajul relativ, cauzat de dereglări ale funcţiei hepatice), 

pot apărea deprimarea sistemului nervos central (apatie, tulburări de coordonare, somnolenţă, mioză, 

hipertonus muscular, depresia respiraţiei), retenţie urinară şi un complex de simptome, caracteristice 

obstrucţiei intestinale. 

Copiii sunt mai susceptibili la influenţa asupra sistemului nervos central, ca urmare a faptului, că bariera 

hematoencefalică nu este încă pe deplin funcţională. 

Tratament: antidot – naloxona. Având în vedere că durata de acţiune a loperamidei este mai mare decât 

cea a naloxonei, este posibilă administrarea repetată a antidotului; tratament simptomatic, administrarea 

de cărbune activat, lavaj gastric, ventilaţie artificială a plămânilor. 

În caz de supradozare este necesară monitorizare medicală timp de cel puţin 48 de ore. 

 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE 

Tratamentul diareei are caracter simptomatic. Dacă este posibilă determinarea etiologiei bolii (sau este 

indicat, că este necesar să se facă acest lucru), atunci, după posibilitate, este necesar să se administreze un 

tratament specific. 

La pacienţii cu diaree, mai ales la copii, poate surveni deshidratare şi dezechilibru electrolitic. În astfel de 

cazuri măsura cea mai importantă este utilizarea terapiei de substituţie pentru a restabili nivelul de lichide 

şi electroliţi. 

La pacienţii cu sindromul imunodeficienţei dobândite, care administrează preparatul în caz de diaree, 

trebuie întrerupt imediat tratamentul la apariţia primelor semne de flatulenţă. Există relatări sporadice 

despre cazuri de apariţie a megacolonului toxic la pacienţii infectaţi cu HIV, colită infecţioasă de origine 

atât virală, cât şi bacteriană. 

Deşi nu există date referitor la farmacocinetica preparatului la pacienţii cu dereglări ale funcţiei hepatice, 

la astfel de pacienţi medicamentul trebuie administrat cu precauţie, din cauza metabolizării lente în timpul 

primului pasaj hepatic. Pacienţii cu dereglări ale funcţiei hepatice trebuie monitorizaţi cu prudenţă sporită, 

cu scop de a detecta din timp semnele de afecţiuni toxice ale sistemul nervos central. 

Preparatul  trebuie administrat cu precauţie pacienţilor cu acutizare a colitei ulceroase. Medicamentele 

care prelungesc durata tranzitului intestinal pot conduce la dezvoltarea megacolonului toxic la pacienţii 

din acest grup. 

Luând în considerare faptul, că loperamida este metabolizată intens, atât forma nemodificată, cât şi 

metaboliţii săi se excretă cu masele fecale la pacienţii cu dereglări ale funcţiei renale, de obicei, nu este 

necesară ajustarea dozei. 

Învelişul capsulei conţine colorant Ponceau 4R (E 124), care poate provoca reacţii alergice.  
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Conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) 

sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament. 

Copii şi adolescenţi 

Copiilor cu vârsta sub 6 ani administrarea loperamidei este contraindicată. Utilizarea la copiii cu vârsta 

peste 6 ani ar trebui să fie monitorizată de către maturi (cu substituirea pierderilor de lichide şi electroliţi). 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare 

În pofida lipsei de date privind proprietăţile teratogene şi embriotoxice ale loperamidei, administrarea 

preparatului în timpul sarcinii, mai ales în I trimestru, este posibilă numai în cazul, când beneficiul 

terapeutic scontat pentru mamă depăşeşte riscul potenţial pentru făt. 

Loperamida în cantităţi mici se elimină în laptele matern. La necesitatea administrării în perioada de 

alăptare pe durata tratamentului alăptarea la sân trebuie întreruptă. 

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Loperamida nu afectează, de obicei, capacitatea de a folosi utilaje sau de a conduce vehicule, însă la 

apariţia fatigabilităţii sporite, somnolenţei sau a vertijului nu se recomandă de a conduce vehicule sau de a 

folosi utilaje. 

 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNE 
Analgezicele opioide, administrate concomitent cu loperamida pot agrava constipaţia. 

Au fost comunicate cazuri de interacţiune cu medicamentele cu proprietăţi farmacologice similare. 

Medicamente cu efect deprimant asupra sistemului nervos central nu trebuie administrate la copii 

concomitent cu loperamida. 

Administrarea concomitentă a loperamidei (în doză de 16 mg) cu inhibitorii glicoproteinei P (chinidină, 

ritonavir) conduce la creşterea nivelului plasmatic al loperamidei de 2-3 ori. Relevanţa clinică a acestei 

interacţiuni farmacocinetice la administrarea dozelor recomandate de loperamidă (de la 2 mg la 16 mg) 

este necunoscută. 

 

PREZENTARE,  AMBALAJ 

Capsule 2 mg. Câte 10 capsule în blister. Câte 1 blister împreună cu instrucţiunea pentru administrare în 

cutie de carton. 

 

PĂSTRARE   
A se păstra la temperaturi sub 25 ºC. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor! 

 

TERMENUL DE VALABILITATE 
5 ani.  

A nu se administra după data de expirare indicată pe ambalaj. 

STATUTUL LEGAL  

Cu  prescripţie medicală 

 

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 

“Grindeks” SA, Letonia 

 

DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI                                  

„Grindeks” SA,  

Str. Krustpils 53, LV-1057  Riga, Letonia 

Fax.: +37167083505 

e-mail.: grindeks@grindeks.lv 

 

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a 

Agenţiei Medicamentului (tel. 73-70-02) 


