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Smecta 3760mg 30 saszetek import równoległy In
 

Cena: 18,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka 3 g

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent INPHARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Diosmectite

Opis produktu
 

Smecta - proszek do przyrządzania zawiesiny to lek o działaniu przeciwbiegunkowym.

DZIAŁANIE:

Lek Smecta wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego.

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

WSKAZANIA:

Lek Smecta stosuje się:

w leczeniu ostrej biegunki u dorosłych i dzieci,

w leczeniu przewlekłej biegunki u dorosłych

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: Zwykle podaje się 3 saszetki na dobę. Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową.
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Zawartość saszetki należy rozpuścić w połowie szklanki wody. Zaleca się podawanie leku między posiłkami.

Dzieci

Dawkowanie leku u dzieci powinno być wcześniej skonsultowane 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.

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: np. bulionem, przecierem z owoców lub jarzyn, gotowymi daniami w słoikach dla dzieci.

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2-3 dni, oraz w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest: diosmektyt (glinokrzemian).

Jedna saszetka zawiera 3 g diosmektytu.

Pozostałe substancje pomocnicze to: glukoza jednowodna, sacharyna sodowa, aromat waniliowy, aromat pomarańczowy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek Smecta zawiera glukozę i sacharozę.

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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