Zg∏aszanie dzia∏aƒ niepo˝àdanych
JeÊli wystàpià jakiekolwiek objawy niepo˝àdane, w tym wszelkie
objawy niepo˝àdane niewymienione w ulotce, nale˝y powiedzieç o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Dzia∏ania niepo˝àdane mo˝na zg∏aszaç
bezpoÊrednio do Departamentu Monitorowania Niepo˝àdanych
Dzia∏aƒ Produktów Leczniczych Urz´du Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; Tel.: + 48 22 49 21 301;
Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzia∏ania
niepo˝àdane mo˝na zg∏aszaç równie˝ podmiotowi odpowiedzialnemu
lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.
Dzi´ki zg∏aszaniu dzia∏aƒ niepo˝àdanych mo˝na b´dzie zgromadziç
wi´cej informacji na temat bezpieczeƒstwa stosowania leku.
5. JAK PRZECHOWYWAå LEK SMECTA
Lek nale˝y przechowywaç w suchym miejscu, niewidocznym i
niedost´pnym dla dzieci.
Nie stosowaç tego leku po up∏ywie terminu wa˝noÊci zamieszczonego
na opakowaniu. Termin wa˝noÊci oznacza ostatni dzieƒ podanego
miesiàca.
Leków nie nale˝y wyrzucaç do kanalizacji ani domowych pojemników
na odpadki. Nale˝y zapytaç farmaceut´, jak usunàç leki, których si´
ju˝ nie u˝ywa. Takie post´powanie pomo˝e chroniç Êrodowisko.
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6. ZAWARTOÂå OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Smecta
• Substancjà czynnà leku jest: diosmektyt (glinokrzemian). Jedna
saszetka zawiera 3 g diosmektytu.
• Substancje pomocnicze to: glukoza jednowodna, sacharynian
sodu, aromat waniliowy, aromat pomaraƒczowy.
Jak wyglàda lek Smecta i co zawiera opakowanie
Smecta ma postaç proszku do sporzàdzania zawiesiny doustnej
znajdujàcego si´ w saszetkach.
Lek dost´pny jest w opakowaniach zawierajàcych 10 lub 30 saszetek
umieszczonych w tekturowym pude∏ku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Wytwórca
Ipsen Pharma
Beaufour Ipsen Industrie
65 Quai Georges Gorse
rue Ethé Virton
92100 Boulogne Billancourt Francja
28100 Dreux Francja
W celu uzyskania bardziej szczegó∏owych informacji nale˝y zwróciç
si´ do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Ipsen Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Paw∏a II 29
00-867 Warszawa
tel. (22) 653 68 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20.07.2016.

ULOTKA DO¸ÑCZONA DO OPAKOWANIA:
INFORMACJA DLA U˚YTKOWNIKA

SMECTA, 3 g
proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej
Diosmectite
Nale˝y uwa˝nie zapoznaç si´ z treÊcià ulotki przed za˝yciem
leku, poniewa˝ zawiera ona informacje wa˝ne dla pacjenta.
Lek ten nale˝y zawsze stosowaç dok∏adnie tak, jak to opisano w
ulotce dla pacjenta lub wed∏ug zaleceƒ lekarza lub farmaceuty.
– Nale˝y zachowaç t´ ulotk´, aby w razie potrzeby móc jà ponownie
przeczytaç.
– JeÊli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, nale˝y
zwróciç si´ do farmaceuty.
– JeÊli u pacjenta wystàpià jakiekolwiek objawy niepo˝àdane, w tym
wszelkie mo˝liwe objawy niepo˝àdane niewymienione w ulotce,
nale˝y powiedzieç o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
– JeÊli po up∏ywie 2-3 dni nie nastàpi∏a poprawa lub pacjent czuje
si´ gorzej, nale˝y skontaktowaç si´ z lekarzem.
Spis treÊci ulotki:
1. Co to jest lek Smecta i w jakim celu si´ go stosuje
2. Informacje wa˝ne przed zastosowaniem leku Smecta
3. Jak stosowaç lek Smecta
4. Mo˝liwe dzia∏ania niepo˝àdane
5. Jak przechowywaç lek Smecta
6. ZawartoÊç opakowania i inne informacje
1. CO TO JEST LEK SMECTA I W JAKIM CELU SI¢ GO STOSUJE
Smecta wykazuje silne w∏aÊciwoÊci powlekajàce b∏on´ Êluzowà
przewodu pokarmowego. Lek zwi´ksza wytrzyma∏oÊç warstwy Êluzu
pokrywajàcego b∏on´ Êluzowà na czynniki dra˝niàce. W wyniku tego
dzia∏ania i dzi´ki zdolnoÊci wiàzania innych substancji, Smecta
ochrania b∏on´ Êluzowà przewodu pokarmowego.
Lek Smecta stosuje si´:
• w leczeniu ostrej biegunki u doros∏ych i dzieci,
• w leczeniu przewlek∏ej biegunki u doros∏ych.

2. INFORMACJE WA˚NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU
SMECTA
Kiedy nie stosowaç leku Smecta
JeÊli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z
pozosta∏ych sk∏adników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrze˝enia i Êrodki ostro˝noÊci
• Podczas leczenia biegunki konieczne jest uzupe∏nianie p∏ynów i
elektrolitów. Obj´toÊç podawanych roztworów i ich drog´ podania
nale˝y dostosowaç do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz
nasilenia biegunki.
Przed rozpocz´ciem stosowania leku Smecta nale˝y omówiç to z
lekarzem lub farmaceutà:
• jeÊli u pacjenta wyst´powa∏y w przesz∏oÊci ci´˝kie zaparcia.
Smecta a inne leki
Nale˝y powiedzieç lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach
przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak˝e o
lekach, które pacjent planuje przyjmowaç.
• Ze wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci, lek Smecta mo˝e mieç
niekorzystny wp∏yw na szybkoÊç i (lub) stopieƒ wch∏aniania
innych leków.
• Nie zaleca si´ podawania ˝adnych innych leków w po∏àczeniu z
lekiem Smecta.
• Inne leki mo˝na podawaç 2 godziny przed podaniem lub 2 godziny
po podaniu leku Smecta.
Cià˝a i karmienie piersià
JeÊli pacjentka jest w cià˝y lub karmi piersià, przypuszcza ˝e mo˝e
byç w cià˝y lub gdy planuje mieç dziecko, powinna poradziç si´
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obs∏ugiwanie maszyn
Brak danych dotyczàcych wp∏ywu leku na zdolnoÊç prowadzenia
pojazdów i obs∏ugiwania maszyn.
Lek Smecta zawiera glukoz´ i sacharoz´
Je˝eli stwierdzono wczeÊniej u pacjenta nietolerancj´ niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktowaç si´ z lekarzem przed
przyj´ciem leku.
3. JAK STOSOWAå LEK SMECTA
Ten lek nale˝y zawsze stosowaç zgodnie z zaleceniami lekarza lub
farmaceuty. W razie wàtpliwoÊci nale˝y zwróciç si´ do lekarza lub
farmaceuty.

DoroÊli
• Zwykle podaje si´ 3 saszetki na dob´.
• Na poczàtku leczenia, w przypadku ostrej biegunki,
mo˝na podwoiç dawk´ dobowà.
• ZawartoÊç saszetki nale˝y rozpuÊciç w po∏owie szklanki
wody. Zaleca si´ podawanie leku mi´dzy posi∏kami.
Dzieci
Dawkowanie leku u dzieci powinno byç wczeÊniej skonsultowane
z lekarzem
– w wieku poni˝ej 1 roku: 1 saszetka na dob´,
– w wieku od 1 do 2 lat: 1 do 2 saszetek na dob´,
– w wieku powy˝ej 2 lat: 2 do 3 saszetek na dob´.
• Na poczàtku leczenia, w przypadku ostrej biegunki,
mo˝na podwoiç dawk´ dobowà.
• ZawartoÊç ka˝dej saszetki nale˝y rozpuÊciç w 50 ml
wody i podawaç ma∏ymi porcjami w ciàgu dnia.
• Mo˝na te˝ podawaç po dok∏adnym wymieszaniu
z pó∏p∏ynnymi pokarmami: np. bulionem, przecierem
z owoców lub jarzyn, gotowymi daniami w s∏oikach
dla dzieci.
Czas trwania leczenia
JeÊli objawy nie ustàpià w ciàgu 2-3 dni, oraz w przypadku
wra˝enia, ˝e dzia∏anie leku jest za mocne lub za s∏abe, nale˝y
zwróciç si´ do lekarza.
Zastosowanie wi´kszej ni˝ zalecana dawki leku Smecta
JeÊli pacjentowi wydaje si´, ˝e przyjà∏ zbyt du˝o leku Smecta,
nale˝y zwróciç si´ do lekarza lub farmaceuty.
Pomini´cie zastosowania leku Smecta
Nie nale˝y stosowaç dawki podwójnej w celu uzupe∏nienia pomini´tej
dawki.
4. MO˚LIWE DZIA¸ANIA NIEPO˚ÑDANE
Jak ka˝dy lek, lek ten mo˝e powodowaç dzia∏ania niepo˝àdane,
chocia˝ nie u ka˝dego one wystàpià.
W przypadku zauwa˝enia, któregokolwiek z nast´pujàcych
objawów, nale˝y przerwaç stosowanie leku Smecta i natychmiast
zwróciç si´ do lekarza:
– reakcji alergicznej (nadwra˝liwoÊci) – objawy mogà obejmowaç
wysypk´ skórnà, Êwiàd, pokrzywk´,
– ci´˝kiej reakcji alergicznej powodujàcej obrz´k twarzy i gard∏a
(obrz´k naczynioruchowy).
Pozosta∏e dzia∏ania niepo˝àdane obejmujà:
wyst´pujàce cz´sto (nie cz´Êciej ni˝ 1 na 10 pacjentów): zaparcia.

