
INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN 
 

Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter 
Loperamidhydrochlorid 

 
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den 
indeholder vigtige oplysninger.  
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får 

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4. 
-  Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 2 dage. 
 
Du kan altid finde den nyeste indlægsseddel på hjemmesiden: www.indlaegsseddel.dk 
 
Oversigt over indlægssedlen: 
1. Virkning og anvendelse 
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Loperamid BMM Pharma 
3. Sådan skal du bruge Loperamid BMM Pharma 
4. Bivirkninger 
5. Opbevaring 
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 
 
 
1. Virkning og anvendelse 
 
Loperamid BMM Pharma tabletter anvendes til behandling af diaré. 
 
Loperamid BMM Pharma tabletter virker mod diaré ved at gøre fødens passage gennem 
tarmene langsommere. Dette øger optagelsen af vand og mineraler fra tarmen så afføringen 
bliver fastere og mindre hyppig. 
 
 
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Loperamid BMM Pharma 
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 
 
Tag ikke Loperamid BMM Pharma 
- hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i 

Loperamid BMM Pharma (angivet i afsnit 6) 
- hvis du har diarre med blodig afføring eller feber 
 hvis du har et akut anfald af tarmbetændelse 
- hvis du har betændelse i tynd- og tyktarmen, der skyldes bakterier såsom salmonella, 

shigella og campylobakter 
- hvis du får kraftig diarre efter at have taget antibiotika. 
 
Hvis du får forstoppelse eller oppustedhed, skal du straks stoppe med at tage Loperamid 
BMM Pharma. 
 
Advarsler og forsigtighedsregler 



Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Loperamid BMM Pharma. 
 
Tal med lægen, før du tager Loepramid BMM Pharma, hvis du har kronisk betændelse i 
tarmen. 
 
Loperamid BMM Pharma behandler kun symptomerne på diarre. I nogle tilfælde kan det være 
nødvendigt at behandle årsagen til din diarre. Kontakt din læge hvis symptomerne bliver ved 
eller bliver værre.  
 
Du mister væske når du har diaré, og du skal derfor drikke rigelig med væske tilsat sukker og 
salte for at erstatte væsketabet. Du kan få en specielt velegnet sukker-salt blanding på 
apoteket. 
 
Hvis du har AIDS og din mave bliver udspilet, skal du straks stoppe med at tage Loperamid 
BMM Pharma og kontakte din læge. 
 
Patienter med nedsat leverfunktion bør tale med lægen, da der måske skal tages specielle 
hensyn, mens man er i behandling med Loperamid BMM Pharma tabletter. 
 
Hvis behandlingen med Loperamid BMM Pharma ikke har afhjulpet diarréen efter 48 timer, 
skal du standse behandlingen og tale med lægen. 
 
Hvis din mave bliver oppustet eller du får forstoppelse, skal du standse behandlingen og tale 
med lægen. 
 
Brug af anden medicin sammen med Loperamid BMM Pharma 
Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort 
det for nylig.  
 
Tal først med lægen, hvis du er i behandling med: 
- Sulfamethizol+trimethoprim (antibiotika til behandling af urinvejsinfektion) 
- Quinidin (hjertemedicin og malariamiddel) 
-  Itraconazol (svampemiddel) 
-  Gemfibrozil (lægemiddel mod forhøjet kolesterol i blodet) 
-  Ritonavir (lægemiddel mod HIV og aids) 
- Ketoconazol (svampemiddel) 
- Desmopressin (lægemiddel mod ufrivillig natlig vandladning) 
 
Brug af Loperamid BMM Pharma sammen med mad og drikke 
Du kan tage Loperamid BMM Pharma sammen med mad og drikke men det er ikke 
nødvendigt. 
 
Graviditet og amning 
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller 
planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før 
du tager dette lægemiddel. 
 
Graviditet: Du bør ikke tage Loperamid BMM Pharma under graviditet. Hvis du er gravid, 
skal du kontakte din læge for en anden passende behandling. 
 



Amning: Du bør ikke tage Loperamid BMM Phamra, mens du ammer, da små mængder af 
lægemidlet kan overføres til modermælken. 
 
Trafik- og arbejdssikkerhed 
Loperamid BMM Pharma kan give bivirkninger (svimmelhed, træthed, søvnighed), der i 
større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i 
trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 
 
 
Loperamid BMM Pharma indeholder lactose 
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse 
sukkerarter. 
 
 
3. Sådan skal du bruge Loperamid BMM Pharma 
 
Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er 
du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 
 
Dosering: 
Voksne: 
Startdosis er 2 tabletter (4 mg). Hold 1 times pause, og tag derefter 1 tablet (2 mg) efter hver 
tynd afføring. Der må højst tages 8 tabletter (16 mg) i døgnet. Behandlingen må ikke 
fortsættes udover 48 timer uden aftale med lægen. 
 
Børn over 12 år: Startdosis er 1 tablet (2 mg). Hold 1 times pause, og tag derefter 1 tablet (2 
mg) efter hver tynd afføring. Der må højst tages 4 tabletter (8 mg) i døgnet. Behandlingen må 
ikke fortsættes udover 48 timer uden aftale med lægen. 
 
Må ikke anvendes til børn under 12 år. 
 
Nedsat leverfunktion: 
Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 
 
Hvis du har taget for mange Loperamid BMM Pharma tabletter 
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Loperamid BMM Pharma 
tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 
Tag emballagen med. 
 
Hvis du har taget for mange Loperamid BMM Pharma tabletter, kan du få symptomer fra 
centralnervesystemet (voldsom sløvhed og søvnighed, koordinationsbesvær, muskelsmerter, 
muskelspændinger, vejrtrækningsbesvær) manglende evne til at tømme blæren og 
forstoppelse.  
 
Hvis du har glemt at tage Loperamid BMM Pharma 
Tag 1 tablet efter næste tynde afføring. 
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 
 
 
4. Bivirkninger 



 
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 
 
De mest almindelige bivirkninger er gener fra mave- tarmsystemet. 
Risikoen for tarmslyng og bivirkninger i forbindelse med centralnervesystemet er større hos 
børn end hos voksne. 
 
Alvorlige bivirkninger 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) 
pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

• Besvimelse, voldsom sløvhedstilstand. 
• Voldsomme anfald af smerter i maven, kvalme, opkastninger, stop for luftafgang og 

afføring pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue. 
• Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med 

alvorlig tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 
• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og 

omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 
• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

 
Ikke alvorlige bivirkninger 
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 
Hovedpine, svimmelhed, forstoppelse, kvalme, luftafgang fra tarmen. 
 
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 
Døsighed, mavesmerter (herunder i den øverste del af maven), ubehag i maven, mundtørhed, 
opkastninger, sure opstød / halsbrand, udslæt. 
 
Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 
Overfølsomhed, nedsat bevidsthed, muskelspændinger, koordinationsbesvær, små pupiller, 
oppustet/udspilet mave, blæredannelse i huden, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, 
udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af 
ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. Nældefeber, kløe, besvær med at 
lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. 
Tal med lægen. Træthed. 
 
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som 
ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til 
Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan 
selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning 
på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk 
 
 
5. Opbevaring 
 
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 
 
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er 
den sidste dag i den nævnte måned. 
 



Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke 
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 
 
 
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 
  
Loperamid BMM Pharma indeholder: 
- Aktivt stof: loperamidhydrochlorid 2 mg. 
- Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, stivelse, povidon, magnesiumstearat, 

talcum, kolloid silicium dioxid, natriumstivelsesglycolat og farvestofferne E104 og 
E133. 

 
Pakningsstørrelser: 
Loperamid BMM Pharma fås i blisterpakning (PVC/PVDC) med 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21, 28, 29, 30, 40, 56, 60 og 100 tabletter, og i unit-dosis blisterpakning (PVC/PVDC) 
med 16, 40 og 100 tabletter. 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
BMM Pharma AB  
Blasieholmsgatan 2 
SE-111 48 Stockholm 
Sverige 
 
Dansk repræsentant 
Bluefish Pharmaceuticals AB 
Torsgatan 11 
SE-111 23 Stockholm 
Sverige  
   
Denne indlægsseddel blev senest revideret: 25. oktober 2013 
 


