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SMECTA 10 saszetek
 

Cena: 7,95 PLN

Opis słownikowy

Producent BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaSMECTA 10 saszetekLek 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 dorosłychw leczeniu objawowym przewlekłej biegunki
czynnościowej u dorosłychDziałanieZe 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.Sposób
użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Leczenie ostrej biegunki:U dzieci w wieku powyżej 2 lat2 saszetki na
dobęNa początku epizodu ostrej biegunki można podwoić dawkę (tj. podać do 4 saszetek na dobę)U dorosłych:Zazwyczaj stosuje się 3
saszetki na dobęNa 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 dobęCzas trwania leczeniaJeśli po upływie 2 do 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.Sposób i droga podaniaPodanie doustne.Bezpośrednio przed podaniem zawartość
saszetki należy rozpuścić w płynie aż do uzyskania zawiesiny.U dzieci w wieku powyżej 2 lat: Zawartość saszetki można rozpuścić w
butelce z 50 ml wody i podawać małymi porcjami w ciągu dnia, można ją również wymieszać z pokarmami półpłynnymi: bulionem,
gotowanymi owocami, przecierami, gotowymi daniami dla dzieci.U dorosłych: Zawartość saszetki można rozpuścić w połowie szklanki
wody.WażneKiedy nie stosować leku SmectaJeśli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).Nie należy stosować leku Smecta u niemowląt i dzieci w wieku do 2 lat.SkładCo zawiera lek
SmectaSubstancją czynną leku jest: diosmektyt (glinokrzemian). Jedna saszetka zawiera 3 g diosmektytu w postaci
glinokrzemianu.Pozostałe substancje pomocnicze to: glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat pomarańczowy*, aromat
waniliowy * Aromat pomarańczowy: maltodekstryna, sacharoza, guma arabska E 414, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym E 472e, dwutlenek krzemu E 551, aromat pomarańczowy. Aromat waniliowy:
maltodekstryna, sacharoza, trioctan gliceryny E 1518, dwutlenek krzemu E 551 alkohol etylowy, lecytyna sojowa E 322, zapach
waniliowy.
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