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TASECTAN 500 mg 15 kapsułek
 

Cena: 24,89 PLN

Opis słownikowy

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis
  
  
  
  
  
  
  Dobry w działaniu, łatwy w podaniu  

 

 

  
  Co wyróżnia Tasectan? dla kogo? jak stosować? Potwierdzenie skuteczności Szczegóły produktu  

 

  
  
   

  CO WYRÓŻNIA TASECTAN:  
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  Łagodzi objawy takie jak: uczucie napięcia brzucha i częste wypróżnianie.  

  
   

  Tasectan w postaci kapsułek można stosować u dzieci od 14. roku życia i dorosłych.  

  
   

  Skuteczność i bezpieczeństwo Tasectanu zostało potwierdzone przez badania kliniczne.  

 

  
  
   

  DLA KOGO TASECTAN W POSTACI KAPSUŁEK?  

  
  Zarówno dla dzieci od 14. roku życia jak i dorosłych. Badania potwierdziły, że Tasectan® łagodzi objawy biegunki już po 12 godzinach
leczenia.  

   

 

  
  
   

  JAK STOSOWAĆ TASECTAN W POSTACI KAPSUŁEK?  

  
   

  
  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.  

 

  
  
   

  UNIKALNA FORMUŁA:  
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  Unikalna formuła na biegunkę NEO zapewnia kompleksowe działanie na błonę jelita.  

  
  
  
   

  
  NORMALIZUJE  

  Przywraca fizjologiczne funkcje ścian jelita.  

 

  
   

  
  ELIMINUJE  

  Łagodzi objawy biegunki o różnej etiologii, takie jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12
godzin.  

 

  
   

  
  OCHRANIA  

  Tworzy warstwę chroniącą błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.  

 

   

 

  
  
   

  POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI W BADANIACH KLINICZNYCH:  

  Tasectan® istotnie łagodzi objawy biegunki u dorosłych po 12 godzinach leczenia1,2  

  
  Po 12 godzinach leczenia, Tasectan® wpływa na poprawę konsystencji stolca, przez co z wodnistego staje się on miękki i prawidłowy.  

  Tasectan® zmniejsza częstość i skraca czas trwania epizodów biegunki u dorosłych5.  
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  SPRAWDŹ RÓWNIEŻ TASECTAN DLA DZIECI I NIEMOWLĄT:  

  
   

  
  Tasectan 250 mgproszek  

      

 

  
  
   

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYROBIE MEDYCZNYM TASECTAN:  

  Tasectan 500 mg preparat na biegunkę dla dorosłych i starszych dzieci, 15 kapsułek  

  Skład Stosowanie Opakowanie Inne informacje 
  
  
  

Skład: Pojedyncza kapsułka zawiera 500mg taninianu żelatyny, skrobię kukurydzianą i stearynian magnezu.

 

  
  
  

  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.

Kapsułkę należy połknąć w całości popijając wodą.

  Zdarzenia niepożądane / Bezpieczeństwo:  

  Brak znanych zdarzeń niepożądanych. Tasectan w formie kapsułek jest bezpieczny do stosowania nawet u dzieci powyżej 14 roku
życia. Zastosowanie produktu o ile objawy nie są ciężkie, uporczywe, a diagnoza jest prawidłowa, nie wymaga konsultacji z lekarzem,
ponieważ nieznane są przypadki istotnych incydentów medycznych po zażyciu wyrobu medycznego Tasectan. W przypadku biegunki u
dzieci poniżej 3 roku życia i u osób starszych, zalecana jest konsultacja medyczna, szczególnie przy współistnieniu innych objawów.  

Środki ostrożności:
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Wyrób medyczny Tasectan nie powinien być stosowany:

  
po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu,

 jeśli blister z kapsułkami jest uszkodzony.

u osób ze znaną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub jakiekolwiek inne składniki produktu

Preparat powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym 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.  

Należy zapoznać się z instrukcją użycia wyrobu umieszczoną w opakowaniu.

 

  
  
  

Opakowanie zawiera 15 kapsułek.

 

  
  
  

Wytwórca:

  Noventure, S. L Avenida Diagonal, 549, 5a planta 08029 Barcelona – Hiszpania  

Dystrybutor:

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

 

  
  
  Skład  
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Skład: Pojedyncza kapsułka zawiera 500mg taninianu żelatyny, skrobię kukurydzianą i stearynian magnezu.

 

 

  
  Sposób stosowania  

  
  
  

  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.

Kapsułkę należy połknąć w całości popijając wodą.

  Zdarzenia niepożądane / Bezpieczeństwo:  

  Brak znanych zdarzeń niepożądanych. Tasectan w formie kapsułek jest bezpieczny do stosowania nawet u dzieci powyżej 14 roku
życia. Zastosowanie produktu o ile objawy nie są ciężkie, uporczywe, a diagnoza jest prawidłowa, nie wymaga konsultacji z lekarzem,
ponieważ nieznane są przypadki istotnych incydentów medycznych po zażyciu wyrobu medycznego Tasectan. W przypadku biegunki u
dzieci poniżej 3 roku życia i u osób starszych, zalecana jest konsultacja medyczna, szczególnie przy współistnieniu innych objawów.  

Środki ostrożności:

Wyrób medyczny Tasectan nie powinien być stosowany:

  
po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu,

 jeśli blister z kapsułkami jest uszkodzony.

u osób ze znaną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub jakiekolwiek inne składniki produktu

Preparat powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym 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.  

Należy zapoznać się z instrukcją użycia wyrobu umieszczoną w opakowaniu.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

 

  
  Opakowanie  

  
  
  

Opakowanie zawiera 15 kapsułek.

 

 

  
  Inne informacje  

  
  
  

Wytwórca:

  Noventure, S. L Avenida Diagonal, 549, 5a planta 08029 Barcelona – Hiszpania  

Dystrybutor:

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