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Smecta 3760mg 30 sasz
 

Cena: 24,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 3 g

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent BEAUFOUR IPSEN PHARMA

Rejestracja

Substancja
czynna

Diosmectite

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Ipsen Poland Sp. z o.o.

00-867 Warszawa

al. Jana Pawła II 29

ILOŚĆ:  30 saszetek

 

 

Lek stosowany jest w leczeniu stanów biegunkowych u dzieci i dorosłych, Znalazł również
zastosowanie w objawowym leczeniu bólów towarzyszących chorobom przewodu
pokarmowego.
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DZIAŁANIE:

Smecta wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Lek
zwiększa wytrzymałość warstwy śluzu pokrywającego błonę śluzową na czynniki drażniące.
W wyniku tego działania i dzięki zdolności wiązania innych substancji, Smecta ochrania błonę
śluzową przewodu pokarmowego.

 

WSKAZANIA:

leczenie ostrej biegunki u dorosłych i dzieci

leczenie przewlekłej biegunki u dorosłych

 

DAWKOWANIE:

Dorośli

Zwykle podaje się 3 saszetki na dobę.

Dzieci, po konsultacji z lekarzem:

w wieku poniżej 1 roku: 1 saszetka na dobę,

w wieku od 1 do 2 lat: 1 do 2 saszetek na dobę,

w wieku powyżej 2 lat: 2 do 3 saszetek na dobę.

Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową.

Czas trwania leczenia: 2-3 dni.

W razie nasilenia się lub nieustępowania biegunki, należy skontaktować się z lekarzem.
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SKŁAD:

Substancja czynna: diosmektyt - 3 g na saszetkę.

Substancje pomocnicze: glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat waniliowy, aromat
pomarańczowy

 

OSTRZEŻENIA: 

Jeżeli nie dojdzie do ustąpienia objawów w ciągu 7 dni należy zgłosić się do lekarza. Gdy
oprócz bólu następuje gorączka lub wymioty natychmiast zgłosić się do lekarza.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.
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