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Smecta 3 g, smak pomarańczowo-waniliowy, 30 saszetek
 

Cena: 19,77 zł

Opis słownikowy

Dawka 3 g

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Diosmectite

Opis produktu
 

Opis leku:

Ze względu na swoją strukturę i dużą lepkość, lek Smecta wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu
pokarmowego wzmacniając barierę chroniącą go przed czynnikami drażniącymi oraz patogenami.

Lek Smecta stosuje się:
•w leczeniu ostrej biegunki u dzieci w wieku powyżej 2 lat w połączeniu ze stosowaniem doustnego płynu nawadniającego oraz ostrej
biegunki u dorosłych
•w leczeniu objawowym przewlekłej biegunki czynnościowej u dorosłych Jeśli po upływie 2do 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent
czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Nie zaleca się długotrwałego ani częstego stosowania leku Smecta bez konsultacji z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Smecta

-Jeśli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionychw punkcie 6 ulotki).
-Nie należy stosować leku Smecta u niemowląt i dzieci w wieku do2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Smecta należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:
•jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję niektórych cukrów(patrz także punkt „Lek Smecta zawiera glukozę
i sacharozę”),
•jeśli u pacjenta występowały w przeszłości ciężkie zaparcia.
Podczas leczenia biegunki konieczne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.
Objętość podawanych roztworów i ich drogę podania należy dostosować do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz nasilenia biegunknki.
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Dawkowanie:

Leczenie ostrej biegunki:
U dzieci w wieku powyżej 2 lat
  2 saszetki na dobę
  Na początku epizodu ostrej biegunki można podwoić dawkę (tj. podać do 4 saszetek na dobę)
U dorosłych:
Zazwyczaj stosuje się 3 saszetki na dobę
Na początku epizodu ostrej biegunki można podwoić dawkę (tj. podać do 6 saszetek na dobę)
Leczenie objawowe przewlekłej biegunki czynnościowej:
U dorosłych:
Zazwyczaj stosuje się 3 saszetki na dobę
Czas trwania leczenia
  2-3 dni.
  Jeśli po upływie 2 do 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób podawania

Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 50 ml wody i podawać małymi porcjami w ciągu dnia.
  Można też podawać po dokładnym wymieszaniu z półpłynnymi pokarmami: bulionem, przecierem z owoców lub jarzyn, gotowymi
daniami w słoikach dla dzieci

 Podmiot odpowiedzialny:

IPSEN Consumer HealthCare65 Quai Georges Gorse92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca

Beaufour Ipsen Industrie rue Ethé Virton28100 Dreux Francja

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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