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Smecta, lek na biegunkę, dla dorosłych i dzieci powyżej 2 lat,
30 saszetek
 

cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.

Postać saszetki

Producent IPSEN

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Smecta jest lekiem przeciwbiegunkowym. Ze wzgl?du na swoj? struktur? i du?? lepko??, wykazuje silne
w?a?ciwo?ci powlekaj?ce b?on? ?luzow? przewodu pokarmowego wzmacniaj?c barier? chroni?c? go przed
czynnikami dra?ni?cymi oraz patogenami.  

 
 Wskazania
 Stosuje si? w leczeniu ostrej biegunki u dzieci w wieku powy?ej 2 lat w po??czeniu ze stosowaniem
doustnego p?ynu nawadniaj?cego oraz ostrej biegunki u doros?ych oraz w leczeniu objawowym przewlek?ej
biegunki czynno?ciowej u doros?ych.
 
 Stosowanie
 Leczenie ostrej biegunki:
 U dzieci w wieku powy?ej 2 lat:
 - 2 saszetki na dob?
Na pocz?tku epizodu ostrej biegunki mo?na podwoi? dawk? (tj. poda? do 4 saszetek na dob?)

U doros?ych:
 Zazwyczaj stosuje si? 3 saszetki na dob?
 Na pocz?tku epizodu ostrej biegunki mo?na podwoi? dawk? (tj. poda? do 6 saszetek na dob?)

Leczenie objawowe przewlek?ej biegunki czynno?ciowej:
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 U doros?ych:
 Zazwyczaj stosuje si? 3 saszetki na dob?

Czas trwania leczenia
 Je?li po up?ywie 2 do 3 dni nie nast?pi?a poprawa lub pacjent czuje si? gorzej, nale?y skontaktowa? si? z
lekarzem. Nie zaleca si? d?ugotrwa?ego ani cz?stego stosowania leku Smecta bez konsultacji z lekarzem.
 
Sposób i droga podania
 Podanie doustne.
 Bezpo?rednio przed podaniem zawarto?? saszetki nale?y rozpu?ci? w p?ynie a? do uzyskania zawiesiny.
U dzieci w wieku powy?ej 2 lat: Zawarto?? saszetki mo?na rozpu?ci? w butelce z 50 ml wody i podawa?
ma?ymi porcjami w ci?gu dnia, mo?na j? równie? wymiesza? z pokarmami pó?p?ynnymi: bulionem,
gotowanymi owocami, przecierami, gotowymi daniami dla dzieci.
U doros?ych: Zawarto?? saszetki mo?na rozpu?ci? w po?owie szklanki wody.
 
Zastosowanie wi?kszej ni? zalecana dawki leku Smecta
 Zastosowanie wi?kszej ni? zalecana dawki leku Smecta mo?e powodowa? ci??kie zaparcia lub powstawanie
bezoaru, czyli nagromadzenia si? niestrawionych substancji w przewodzie pokarmowym.
 W razie zastosowania wi?kszej ni? zalecana dawki leku Smecta nale?y zwróci? si? do lekarza.

Pomini?cie przyj?cia leku Smecta
 Nie nale?y stosowa? podwójnej dawki w celu uzupe?nienia pomini?tej dawki.
 
W razie jakichkolwiek dalszych w?tpliwo?ci zwi?zanych ze stosowaniem tego leku nale?y zwróci? si? do
lekarza lub farmaceuty.
 
 Przeciwwskazania
 - je?li pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- nie nale?y stosowa? leku Smecta u niemowl?t i dzieci w wieku do 2 lat.
 
 Sk?ad
 Substancja czynna leku: diosmektyt (glinokrzemian). Jedna saszetka zawiera 3 g diosmektytu w postaci
glinokrzemianu. 
Pozosta?e substancje pomocnicze to: glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat pomara?czowy*,
aromat waniliowy **
 * Aromat pomara?czowy: maltodekstryna, sacharoza, guma arabska [E 414], mono- i diglicerydy kwasów
t?uszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym [E 472e], dwutlenek krzemu [E 551], aromat
pomara?czowy.
 ** Aromat waniliowy: maltodekstryna, sacharoza, trioctan gliceryny [E 1518], dwutlenek krzemu [E 551]
alkohol etylowy, lecytyna sojowa [E 322], zapach waniliowy.
 
 Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Podmiot odpowiedzialny

Ipsen Poland Sp. z o.o.
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
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