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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kontraindicerat till barn under 2 år. Endast undantagsvis för barn under 12 år, se 
Övrig information. Behandlingsindikation hos barn under 12 år bör diskuteras 
med en barnläkare med gastroenterologisk kompetens. Behandling så kort tid 
som möjligt. Om ingen klinisk effekt har noterats inom 2 dygn ska behandlingen 
avslutas och läkare kontaktas.

Symtomatisk behandling av akuta ospecifika diarréer

Dosera efter vikt om barnet väger MINDRE än angivet intervall för barnets ålder. 
Minst 2 - 3 tim mellan doserna.
 
Barn 2 - 5 år (13 - 20 kg): Inledningsvis 1 mg, därefter 1 mg efter varje diarré.
Max 3 mg/DYGN, i max 3 dygn.

Barn 6 - 8 år (21 - 26 kg): Inledningsvis 2 mg, därefter 1 mg efter varje diarré.
Max 4 mg/DYGN, i max 3 dygn.

Barn 9 - 11 år (27 - 43 kg): Inledningsvis 2 mg, därefter 1 mg efter varje diarré.
Max 6 mg/DYGN, i max 5 dygn.

Barn 12 - 18 år (från 44 kg): Inledningsvis 4 mg, därefter 2 mg efter varje diarré.
Max 16 mg/DYGN, i max 5 dygn.

Bör användas i lägsta möjliga dos och behandlingstid för att minimera risken för 
biverkningar. Bör ej kombineras med andra läkemedel som kan ge förlängd QT-tid. Barn 
har en högre känslighet än vuxna för loperamids CNS-deprimerande effekt, dess kardiella 
toxicitet samt ökad risk för andningsdepression. Bör användas med stor försiktighet till 
barn med nedsatt leverfunktion.

ÖVRIG INFORMATION

Kapsel hård (ex Loperamid Mylan)
Tablett (ex Dimor) 
Munsönderfallande tablett (Imodium)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Risk för tillvänjning vid långvarig behandling.
Risk för CNS-depression, andningsdepression och hjärtrytmrubbningar vid överdosering.
Kontraindicerat till barn under 2 år.

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt: Kapslarna kan öppnas och innehållet slammas upp i vatten direkt före 
administrering.
Tabletten kan lösas upp och ges i sond.

Dimor saknar skåra, men kan delas. De flesta andra loperamidtabletter kan ej delas eller 
saknar information om delbarhet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Loperamid (registrerad produkt)

2 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller även kapslarna. 

2 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Fuktkänsligt. 
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REFERENS/LÄNK

Artikel Läkartidningen: Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid. 
Myllymäki et al 2020
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/fallbeskrivning/2020/01/livsfarligt-
missbruk-av-receptfria-diarrelakemedlet-loperamid/

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress UpToDate
http://www.uptodate.com/

Rekommendation  ,(Grade 2D)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade
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