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Smecta x 10 sasz o smaku pomarańczowo - waniliowym
 

Cena: 11,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent IPSEN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diosmectite

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Smecta w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej o smaku pomarańczowo-waniliowym to produkt
przeciwbiegunkowy w wygodnych do stosowania saszetkach, który przyjmowany jest w celu leczenia zaburzeń układu pokarmowego
związanych z występowaniem biegunek u dzieci w wieku powyżej 2 lat oraz u osób dorosłych.

Wskazaniem do stosowania zawiesiny doustnej Smecta są biegunki czynnościowe u pacjentów dorosłych. Lek można wykorzystać
także w przypadku biegunki ostrej, w tym zarówno u dzieci w wieku powyżej 2 lat (w połączeniu z płynem nawadniającym), jak i u osób
dorosłych. Substancją czynną leku jest glinokrzemian, czyli diosmektyt. Działanie produktu polega na powlekaniu śluzówki przewodu
pokarmowego, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na czynniki drażniące. Lek dodatkowo ma zdolność wiązania innych substancji,
dzięki czemu sprawdza się w przypadku walki z biegunkami.

W opakowaniu znajduje się 10 saszetek z proszkiem do sporządzania zawiesiny doustnej. Każda z nich zawiera 3 g diosmektytu w
postaci glinokrzemianu, a dodatkowo składniki pomocnicze. W ulotce leku opisano zalecane dawkowanie produktu i należy go
przestrzegać, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. W przypadku dzieci dawkowanie leku Smecta zawsze powinno być skonsultowane z
lekarzem. Zalecana dawka u dzieci powyżej 2 lat to 2 saszetki na dobę (a w początkowym stadium ostrej biegunki dopuszczalne są 4
saszetki na dobę). Zalecana dawka u osób dorosłych to 3 saszetki na dobę (przy czym w początkowym stadium ostrej biegunki
dopuszczalnych jest 6 saszetek leku). Proszek Smecta można bezpośrednio przed podaniem rozpuścić w wodzie. W przypadku osób
dorosłych wystarczy pół szklanki wody. Jeśli chodzi o dzieci, Smectę rozpuścić można także w pokarmach półpłynnych, w tym w
przecierach czy bulionie.

Nie powinno się stosować dawki leku większej niż zalecana, gdyż może to skutkować ciężkimi zaparciami, czy też powstaniem bezoaru,
czyli stanu nagromadzenia w przewodzie pokarmowym substancji niestrawionych. Jeśli – mimo stosowania leku – pacjent nie odczuje
poprawy w ciągu 2-3 dni, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Smecta może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, ale nie muszą one wystąpić u każdego. Bezwzględnie
należy zaprzestać stosowania produktu, jeśli pacjent zauważy objawy nadwrażliwości, czyli zaczerwienienie skóry, obrzęk lub świąd.
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Wskazaniem do odstawienia leku i natychmiastowego kontaktu z lekarzem jest również ciężka reakcja alergiczna, która może objawiać
się obrzękiem twarzy i gardła, omdleniem, trudnościami w oddychaniu lub zapaścią. Jeśli natomiast chodzi o pozostałe możliwe skutki
uboczne leku Smecta, często występują zaparcia, a niezbyt często wysypka. Rzadkie działania niepożądane Smecta to pokrzywka.
Pojawienie się skutków ubocznych leku (opisanych w ulotce i nieopisanych w niej) to wskazanie do konsultacji z lekarzem lub
farmaceutą.

Smecta nie powinna być stosowana przez pacjentów z nadwrażliwością na diosmektyt, czy też jakikolwiek z pozostałych jej składników.
Produkt nie powinien być stosowany również u niemowląt oraz dzieci w wieku powyżej 2 lat. Jeśli pacjent ma przyjąć lek Smecta, a
występowały u niego w przeszłości ciężkie zaparcia, powinien wcześniej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy również
wiedzieć, że zawiesina doustna Smecta może wpływać na szybkość oraz stopień wchłaniania niektórych leków. Zaleca się zatem, by
przyjmując Smectę, zachować odstęp z innymi lekami – przynajmniej 2 godziny przed i po jej zażyciu.

Pacjentki będące w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem, zanim ewentualnie zaczną stosować lek – nie zaleca
się bowiem stosowania leku w ciąży i nie powinien być on stosowany w czasie karmienia piersią. Konsultacja z lekarzem przed
zastosowaniem leku dotyczy także pacjentów mających nietolerancję niektórych cukrów, gdyż w skład proszku do sporządzania
zawiesiny doustnej Smecta wchodzi sacharoza i glukoza. Bardzo ważne, by przy biegunce pacjenci pilnowali również właściwego
uzupełniania płynów oraz elektrolitów, gdyż stan ten może łatwo przyczynić się do groźnego dla zdrowia odwodnienia.

Skład

Substancją 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 472)], 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.

Smecta zawiera 0,679 g glukozy i 0,27 g sacharozy w jednej saszetce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą

Wskazania i działanie

Lek Smecta wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego, dzięki czemu wzmacnia barierę
chroniącą go przed czynnikami drażniącymi oraz patogenami.
Lek 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 dorosłych
w leczeniu objawowym przewlekłej biegunki czynnościowej u dorosłych

Jeżeli po upływie 2 do 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Podczas leczenia biegunki konieczne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Objętość podawanych roztworów i ich drogę
podania należy dostosować do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz nasilenia biegunki

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Smecta

Jeśli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Nie należy stosować leku Smecta u niemowląt i dzieci w wieku do 2 lat.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Smecta należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję niektórych cukrów
jeśli u pacjenta występowały w przeszłości ciężkie zaparcia

Dawkowanie
Leczenie ostrej biegunki:
U dzieci w wieku powyżej 2 lat 
2 saszetki na dobę .
Na początku epizodu ostrej biegunki można podwoić dawkę (tj. podać do 4 saszetek na dobę)
U dorosłych:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Zazwyczaj stosuje się 3 saszetki na dobę
Na 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 dobę
Czas trwania leczenia
Jeśli 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 stosowania:
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

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku zauważenia, któregokolwiek z następujących objawów, należy przerwać stosowanie leku Smecta i natychmiast zwrócić się
do lekarza:

reakcji alergicznej (nadwrażliwości) – objawami mogą być: zaczerwienienie skóry, świąd, obrzęk,
ciężkiej reakcji alergicznej powodującej obrzęk twarzy i gardła, trudności w oddychaniu, omdlenia lub zapaść (obrzęk
naczynioruchowy).

Częstość występowania wyżej wymienionych działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych
danych).

Pozostałe działania niepożądane to:
Często (mogą wystąpić nie częściej niż u jednego na 10 pacjentów):

Zaparcia

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u jednego na 100 pacjentów):

Wysypka

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u jednego na 1000 pacjentów)

Pokrzywka (swędząca wysypka)

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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