2. lnformacje wazne przed zastosowaniem SmectaGo ®
®

smectaGo

Gotowa do wypicia zawiesina zawierajqca diosmektyt w saszetkach

Nalezy uwaznie zapoznaé si� z tresciij ulotki przed zastosowaniem
wyrobu medycznego, poniewaz zawiera ona informacje wazne
dia pacjenta. lnformacje zawarte w ulotce majq na celu zapewnienie
prawidtowego stosowania wyrobu. Jesli potrzebna jest dodatkowa
informacja, nalezy zwr6cié si� do lekarza lub farmaceuty.
Nalezy zachowaé t� ulotk�, aby w razie potrzeby m6c jq ponownie
przeczytaé.
Spis tresci ulotki:
1. Co to jest wyr6b medyczny SmectaGo ® i w jakim celu si� go
stosuje
2. lnformacje wazne przed zastosowaniem SmectaGo ®
3. Jak stosowaé SmectaGo ®
4. Mozliwe dzialania niepozijdane SmectaGo ®
5. Jak przechowywaé SmectaGo ®
6. Zawartosé opakowania i inne informacje
1. Co to jest wyr6b medyczny SmectaGo ® i w jakim celu si� go
stosuje
SmectaGo ® jest wyrobem medycznym w postaci gotowej do wypicia
zawiesiny do podania doustnego, dostarczanym w jednodawkowej
saszetce.
Wyr6b medyczny SmectaGo ® jest przeznaczony do stosowania w:
• Leczeniu ostrej biegunki u doroslych i dzieci powyzej 8 lat. W
przypadku stosowania u dzieci z ostrq biegunkq konieczne jest
jednoczesne podawanie doustnego ptynu nawadniajqcego;
• Leczeniu przewlektej biegunki lub b61u brzucha u doroslych.
Gt6wnym sktadnikiem SmectaGo ® jest diosmektyt. Diosmektyt jest
naturalnq glinkq, kt6ra pomaga w zahamowaniu i leczeniu biegunki
oraz w tagodzeniu b61u brzucha. Wykazano, ze diosmektyt:
• wiqze substancje toksyczne i drobnoustroje {bakterie i wirusy) oraz
utatwia ich eliminacj� z organizmu;
• dzi�ki swoim naturalnym wtasciwosciom powlekajqcym ochrania
przew6d pokarmowy oraz wspomaga regeneracj� jego uszkodzen.
Skutecznosé diosmektytu zostata potwierdzona w badaniach
klinicznych.

Kiedy nie stosowaé SmectaGo ® :
• jesli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub kt6rykolwiek z
pozostatych sktadnik6w tego wyrobu (wymienionych w punkcie 6.
Zawartosé opakowania i inne informacje);
• u dzieci ponizej 8 lat z ostrq biegunkq;
• u dzieci z przewlektq biegunkq lub b61em brzucha.
Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotyczijce stosowania
tego wyrobu medycznego
Nie nalezy podejmowaé pr6b samodzielnego leczenia objaw6w
oraz nalezy niezwlocznie skontaktowaé si� z lekarzem, jezeli:
• biegunce towarzyszq: gorqczka, dreszcze lub powtarzajqce si�
wymioty;
wyst�pujq objawy odwodnienia (uczucie duzego pragnienia,
suchosé j�zyka, zm�czenie lub przewlekty brak apetytu);
• stolec zawiera krew lub sluz;
• biegunce towarzyszy nagta utrata masy ciata;
• biegunka wyst�puje w trakcie lub po zakonczeniu leczenia
antybiotykami;
• u pacjenta stwierdzono niedobory odpornosci lub przyjmuje
on leki ttumiqce odpowiedz uktadu odpornosciowego {leczenie
immunosupresyjne lub leczenie nowotwor6w);
• jezeli pacjent wr6cit niedawno z podr6zy do tropikalnych kraj6w.
Nie nalezy kontynuowaé leczenia biegunki oraz nalezy
skonsultowaé si� z lekarzem, jesli:
• objawy nie ust�pujq lub nasilajq si� po uptywie zalecanego czasu
leczenia (okreslonego w punkcie 3. Jak stosowaé SmectaGo ® );
• pojawiq si� cz�ste nawroty biegunki lub naprzemiennie wyst�pujqce
biegunki i zaparcia.
Nalezy stosowaé specjalne srodki ostroznosci podczas
stosowania SmectaGo ®
• nalezy zachowaé ostroznosé podczas stosowania SmectaGo ® u
pacjent6w z ci�zkimi zaparciami w wywiadzie;
• SmectaGo ® zawiera niewielkie ilosci (mniej niz 100 mg na dawk�
dobowaj etanolu {alkohol).
Ostrzezenia dotyczijce stosowania u pacjent6w z ostrij biegunkij
• W przypadku dzieci, SmectaGo ® nalezy stosowaé w polijczeniu
z doustnym plynem nawadniajijcym (DPN) w celu uzupelnienia
plyn6w utraconych z powodu biegunki oraz zapobiegania
odwodnieniu.
W czasie trwania biegunki dziecko powinno przyjmowaé pokarmy.

Zaleca si� cz�ste podawanie niewielkich, zr6znicowanych positk6w
(np. ryz, jajka, mi�so, gotowane owoce i warzywa).
Nalezy skontaktowaé si� z lekarzem, jezeli nastqpi zmiana w
zachowaniu dziecka, jezeli objawy biegunki nie ustqpiq lub ulegnq
nasileniu lub jezeli wystqpiq cz�ste lub przewlekte wymioty.
• U os6b dorostych z ostrq biegunkq SmectaGo ® stanowi leczenie
uzupetniajqce nawadniania wodq w celu uzupetnienia ptyn6w
utraconych z powodu biegunki. W czasie trwania biegunki nalezy
kontynuowaé przyjmowanie pokarm6w. Zaleca si� przyjmowanie
niewielkich lekkich positk6w, kt6re nie zawierajq ttustych, ci�zkich,
pikantnych lub stymulujqcych perystaltyk� przewodu pokarmowego
pokarm6w, a takze sok6w owocowych.
Nalezy zachowaé szczeg6lnq ostroznosé podczas leczenia biegunki
u os6b starszych lub ostabionych, gdyz moze ona prowadzié do
znacznej utraty ptyn6w (odwodnienia) u tych pacjent6w. Moze si� to
wiqzaé si� z powaznymi konsekwencjami.
Ostrzeienia dotyczijce stosowania u pacjent6w z przewleklij
biegunkij tub b6/em brzucha
Nie zaleca si� dtugotrwatego ani wielokrotnego stosowania
SmectaGo ® . W przypadku leczenia pacjent6w z przewlektq biegunkq
lub b61em brzucha, u kt6rych objawy utrzymujq si� dtuzej niz dwa
tygodnie, przed kontynuacjq leczenia, nalezy skontaktowaé si� z
lekarzem w celu ustalenia ich przyczyny.
SmectaGo ® a inne leki
Wyrobu SmectaGo ® nie nalezy stosowaé jednoczesnie z innymi
lekami przyjmowanymi doustnie, gdyz moze to spowodowaé
obnizenie ich skutecznosci. Zalecane jest zachowanie 2-godzinnego
odst�pu pomi�dzy zastosowaniem SmectaGo ® a podaniem innych
lek6w.
Nalezy powiedzieé lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach
lub wyrobach medycznych stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, r6wniez tych dost�pnych bez recepty.
Ciijza i karmienie piersiij
Wyr6b medyczny SmectaGo ® moze byé stosowany przez kobiety w
ciqi:y oraz kobiety karmiqce piersiq. Zaleca si� jednak konsultacj� z
lekarzem przed rozpocz�ciem stosowania SmectaGo ® •
3. Jak stosowaé SmectaGo ®
Spos6b podawania:
Ten gotowy do wypicia wyr6b medyczny nalezy przyjmowaé doustnie.
Zawartosé moze zostaé przyj�ta bezposrednio z saszetki.
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