
APROVADO EM 
 05-06-2007 
 INFARMED 

 

 

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 
 
 
IMODIUM PLUS 2 mg/125 mg Comprimidos 
cloridrato de loperamida/simeticone 
 
 
Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente. 
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário 
tomar IMODIUM PLUS com precaução para obter os devidos resultados. 
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico. 
Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 2 dias, consulte o 
seu médico.  
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
Neste folheto: 
O que é IMODIUM PLUS e para que é utilizado 
Antes de tomar IMODIUM PLUS 
Como tomar IMODIUM PLUS  
Efeitos secundários possíveis 
Como conservar IMODIUM PLUS 
Outras informações 
 
 
O QUE É IMODIUM PLUS E PARA QUE É UTILIZADO 
 
Os comprimidos são utilizados no tratamento de diarreia aguda associada a dores de 
estômago, inchaço abdominal e flatulência (gases). 
 
Os comprimidos contém duas substâncias activas: 
Cloridrato de loperamida, que ajuda a reduzir a diarreia diminuindo a hiperactividade 
intestinal. Ajuda ainda o organismo a absorver mais água e sais a partir do intestino. 
 
Simeticone, que dispersa os gases retidos no intestino, responsáveis por queixas de 
cólicas e flatulência. 
 
 
ANTES DE TOMAR IMODIUM PLUS 
 
Não tome IMODIUM PLUS: 
em crianças de idade inferior a 12 anos. 
se tem alergia (hipersensibilidade) ao cloridrato de loperamida, simeticone ou a 
qualquer outro componente dos comprimidos (ver secção 6). 
se apresentar temperatura elevada (acima de 38ºC) ou sangue nas fezes. 
se sofrer agravamento de uma doença inflamatória do intestino como a colite ulcerosa.  
se apresentar diarreia grave após toma de antibióticos. 
se tiver obstipação ou o seu estômago parecer inchado. 
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Tome especial cuidado com IMODIUM PLUS: 
 
Se tiver diarreia grave, o seu corpo perde mais fluidos, açúcares e sais do que o normal. 
Irá precisar de substituir estes fluidos bebendo mais líquidos do que o habitual. Informe-
se junto do seu farmacêutico sobre preparações especiais para substituir os açúcares e 
os sais. 
Se tiver SIDA e o seu estômago inchar, pare imediatamente de tomar os comprimidos e 
consulte o seu médico. 
Se tiver problemas de fígado, consulte o seu médico antes de tomar os comprimidos. 
Alguns dos efeitos indesejáveis podem ser mais graves.  
 
Gravidez e aleitamento: 
 
Gravidez: se estiver grávida ou suspeitar que pode estar grávida, consulte o seu médico 
ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 
Aleitamento: Não tome IMODIUM PLUS se estiver a amamentar. Pequenas 
quantidades do medicamento podem passar para o seu leite. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
 
Pode conduzir ou utilizar máquinas, excepto se sentir cansado, tiver vertigens ou sentir 
sonolência. 
 
 
COMO TOMAR IMODIUM® PLUS 
 
A não ser que o seu médico dê outras indicações, siga as seguintes instruções: 
 
Adultos com mais de 18 anos de idade: Tome 2 comprimidos inicialmente, seguidos de l 
comprimido após cada dejecção diarreica. Não tome mais do que 4 comprimidos por 
dia. Não tome os comprimidos por mais do que dois dias sem consultar o seu médico. 
  
Adolescentes entre 12 e 18 anos de idade: Tome 1 comprimido inicialmente, seguido de 
1 comprimido após cada dejecção diarreica. Não tome mais do que 4 comprimidos por 
dia. Não tome os comprimidos por mais do que dois dias sem consultar o seu médico. 
 
Não administrar os comprimidos em crianças com idade inferior a 12 anos. 
 
Se tomar mais IMODIUM® PLUS do que deveria: 
Se tomar muitos comprimidos pode sentir sonolência, ou dificuldade em pensar ou em 
executar as actividades normais. Os seus músculos podem tornar-se rígidos ou pode 
experimentar dificuldades respiratórias. Pode sentir a boca seca ou as pupilas dos seus 
olhos podem tornar-se mais pequenas. Pode ter dores de estômago, sentir-se doente 
ou vomitar, apresentar obstipação ou ter dificuldades em urinar.  
 
Se tomou muitos comprimidos, procure um médico ou dirija-se a um hospital. 
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Caso se tenha esquecido de tomar IMODIUM® PLUS: 
Tome um comprimido após a dejecção diarreica seguinte. Não tome uma dose a dobrar 
para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.  
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico 
ou farmacêutico. 
 
 
EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS 
 
Como os demais medicamentos, IMODIUM® PLUS pode causar efeitos secundários, no 
entanto estes não se manifestam em todas as pessoas. 
 
Efeitos secundários frequentes (menos de 1 em 10 mas mais de 1 em 100 pessoas são 
afectadas): 
Sentir-se doente, alteração do paladar. 
 
Efeitos secundários muito raros (menos de 1 em 10.000 pessoas são afectadas):  
Erupção da pele, prurido, pápulas, reacções alérgicas (incluindo reacções graves tais 
como sensação de desmaio ou dificuldades respiratórias), dores de estômago, 
estômago inchado, obstipação, flatulência, indigestão, vómitos, dificuldades em urinar, 
vertigens, sonolência.  
 
Se algum dos efeitos secundários se agravar, contacte imediatamente o seu médico ou 
dirija-se ao hospital. 
 
Se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu 
médico ou farmacêutico logo que possível. 
 
 
COMO CONSERVAR IMODIUM® PLUS 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Não utilize IMODIUM PLUS após o prazo de validade impresso no blister ou na 
embalagem exterior a seguir a VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do 
mês indicado. 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. 
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. 
Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente. 
 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Qual a composição de IMODIUM® PLUS: 
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As substâncias activas são: cloridrato de loperamida (2 mg por comprimido) e 
simeticone (125 mg polidimetilsiloxano por comprimido). 
 
Os outros componentes são: hidrogenofosfato de cálcio anidro, celulose microcristalina, 
acessulfamo potássico, aroma de baunilha artificial (inclui propilenoglicol, maltodextrina 
e álcool benzílico), carboximetilamido sódico e ácido esteárico. 
 
Qual o aspecto de IMODIUM® PLUS e conteúdo da embalagem 
 
Os comprimidos são brancos, em forma de cápsula. 
Cada embalagem contém 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 ou 20 comprimidos em tiras de blister.  
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
Titular da autorização de introdução no mercado e fabricante: 
 
Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. 
Estrada Consiglieri Pedroso n.º 69 A – Queluz de Baixo 
2734-503 Barcarena 
Tel.: 21 436 88 35 
 
 
Fabricante 
Janssen-Cilag SPA,  
Via C. Janssen, Borgo San Michele,  
Latina,  
Italy. 
 
 
Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados Membros do Espaço Económico 
Europeu (EEE) sob as seguintes denominações: 
 
Bélgica: Imodium Plus Tabletten 
Dinamarca: Imodium Plus 
Finlândia: Imodium Plus Tabletit 
França: Imodiumduo comprimé 
Alemanha: Imodium Akut Complex 
Irlanda: Imodium Plus 2mg/125mg Tablets 
Luxemburgo: Imodium Plus Tabletten 
Holanda: Imodium Combi 
Noruega: Imodium Comp 
Portugal: Imodium Plus 2 mg/125 mg Comprimidos 
Espanha: Imodium Plus 2 mg/125 mg Comprimidos 
Suécia: Imodium Plus 2 mg/125 mg tablett 
Reino Unido: Imodium Plus caplet 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em {MM/AAAA} 
 
 


