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SmectaGo zaw.doust. 12 sasz.
 

Cena: 12,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 sasz.

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent IPSEN PHARMA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Jedna saszetka zawiera 3g diosmektytu oraz substancje pomocnicze: aromat kakaowo-karmelowy, guma ksantanowa, kwas cytrynowy
jednowodny, kwas askorbinowy, sorbinian potasu, sukraloza, woda oczyszczona.

Działanie:
Zawarty w preparacie diosmektyt działa przeciwbiegunkowo. Wykazuje zdolność do wiązania substancji toksycznych oraz do ich
usuwania, eliminuje z organizmu także drobnoustroje. Wyrób medyczny SmectaGo 3g nie tylko hamuje biegunkę, ale również działa
ochronnie na przewód pokarmowy, a także przyczynia się do regeneracji uszkodzeń jelit. Łagodzi również bóle brzucha. Preparat dzięki
wygodnej postaci – gotowej do użycia zawiesiny może być szybko zastosowany, co zwiększa szanse na szybsze złagodzenie
dolegliwości.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny SmectaGo 3g przeznaczony do stosowania w leczeniu ostrej biegunki u dzieci powyżej 8. roku życia i u dorosłych, a
także w leczeniu przewlekłej biegunki u dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:
Stosować według zaleceń na ulotce lub według wskazówek lekarza. Dzieci od 8. do 15. roku życia: dawka początkowa wynosi 2 saszetki,
następnie przyjmować po jednej saszetce po każdym wolnym stolce. Maksymalna dawka na dobę to 4 saszetki. Dorośli, dzieci powyżej
15. roku życia: dawka początkowa wynosi 2 saszetki, następnie przyjmować po jednej saszetce po każdym wolnym stolcu. Maksymalna
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dawka na dobę to 6 saszetek. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat można stosować przez 3 dni, jeśli po
tym czasie objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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