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Tasectan 500 mg, 15 kapsułek
 

Cena: 23,10 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 15 kaps.

Postać kaps.

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Tasectan to bezpieczny preparat na biegunkę dostępny bez recepty. Zmniejsza ilość wypróżnień nie powodując przy tym zaparć.
Przywraca naturalne funkcjonowanie śluzówki jelit, przez co hamuje biegunkę i łagodzi wszystkie jej objawy już po 12 godzinach
leczenia. Tasectan 500 mg w kapsułkach jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia.

Tasectan 500 mg jest bezpiecznym produktem o udowodnionej skuteczności u dzieci i dorosłych. Jego działanie opiera się na
unikalnym, potrójnym mechanizmie w obrębie błony śluzowej jelita – NEO:
• Neutralizuje, czyli wiąże toksyny, które powodują biegunkę.
• Eliminuje toksyny i patogeny wraz z kałem, nie zaburzając przy tym motoryki układu pokarmowego (nie powoduje zaparć).
• Ochrania śluzówkę jelit przez tworzenie specjalnej powłoki, a ponadto ma właściwości ściągające.
Tasectan 500 mg to produkt przeciwbiegunkowy, który można stosować u dzieci od 14. roku życia i dorosłych w celu łagodzenia
objawów biegunki różnego pochodzenia.

Skład:

pojedyncza kapsułka zawiera 500mg taninianu żelatyny.

Sposób użycia – Jak stosować Tasectan 500 mg w kapsułkach?

• Dzieci od 14 roku życia i dorośli: 1-2 kapsułki co 4-6 godzin do ustąpienia objawów.
Dawkę można zwiększyć w razie potrzeby po konsultacji z lekarzem.
Kapsułkę należy połknąć w całości popijając wodą. W przypadku trudności z połykaniem jej zawartość można rozpuścić w dowolnym
płynie (woda, sok) o temperaturze pokojowej lub w jogurcie i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Proszek zawarty w kapsułce ma
neutralny smak.
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Przeciwwskazania / Bezpieczeństwo:

Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania wyrobu medycznego Tasectan 500 mg.
Tasectan jest bezpieczny do stosowania nawet u dzieci. Zastosowanie produktu nie wymaga konsultacji z lekarzem, ponieważ nieznane
są przypadki istotnych incydentów medycznych po zażyciu wyrobu medycznego Tascetan.

Środki ostrożności:

Wyrób medyczny Tasectan nie powinien być stosowany:
• po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu,
• jeśli kapsułka jest uszkodzona.
Preparat powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w temperaturze pokojowej z dala od źródła
ciepła. Kapsułek nie wolno zamrażać.
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku utrzymującej się biegunki lub podrażnienia jelit.

Ciąża i karmienie piersią:
Pomimo tego, że działania niepożądane po zastosowaniu wyrobu medycznego Tasectan nie są znane, nie zaleca się stosowania
preparatu w okresie ciąży lub w pierwszych miesiącach karmienia piersią. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego w ciąży lub
podczas karmienia piersią zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Wytwórca:

Noventure, S.L.
Calle Consejo de Ciento, 333
08007 Barcelona - Hiszpania

Dystrybutor:

Bausch Health Poland sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2
35 – 959 Rzeszów

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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