
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Tasectan dla dzieci, 20 saszetek zatrucia wirusy
 

cena: 22,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 20 sztuk

Postać Saszetki

Producent GEDEON RICHTER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie zatrucia

Opis produktu
 

Działanie

Działanie preparatu Tasectan opiera się na unikalnym, potrójnym mechanizmie w obrębie błony śluzowej jelita – NEO:

Neutralizuje, czyli wiąże toksyny, które powodują biegunkę.

Eliminuje toksyny i patogeny wraz z kałem, nie zaburzając przy tym motoryki układu pokarmowego (nie powoduje zaparć).

Ochrania śluzówkę jelit przez tworzenie specjalnej powłoki, a ponadto ma właściwości ściągające.

Tasectan 250 mg to produkt przeciwbiegunkowy, który można stosować u niemowląt i dzieci w celu łagodzenia objawów biegunki
różnego pochodzenia.

Skład

Taninian żelatyny.

ZawartośćOpakowanie produktu zawiera 20 saszetek. Wyrób medyczny dostępny jest również w postaci kapsułek 500 mg
przeznaczonych dla pacjentów dorosłych.

Sposób użycia

Niemowlęta i dzieci do 0-3 lat: 1 saszetka co 6 godzin do momentu ustąpienia objawów

Dzieci w wieku od 3 do 14 lat: 1 – 2 saszetki co 6 godzin do momentu ustąpienia objawów
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 Pojedyncza saszetka zawiera niewielką ilość proszku o neutralnym smaku. Saszetkę można rozpuścić dowolnym płynie (woda, sok,
mleko) o temperaturze pokojowej lub w jogurcie. Preparat należy przygotować bezpośrednio przed spożyciem.

Przeciwwskazania

Produkt Tasectan nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub dowolny inny
składnik produktu.

Uwagi do stosowania

Zaleca się picie dużej ilości płynów i dietę zwykle stosowaną w leczeniu biegunki (nawadnianie doustne).

Ostrzeżenia

Nie ma konieczności konsultacji z pracownikiem służby zdrowia przed zastosowaniem produktu. Taka konsultacja jest jednak zalecana
w przypadku ciężkich lub utrzymujących się objawów bądź wątpliwości dotyczących diagnozy. Dotyczy to głównie dzieci do 3 lat i osób
starszych.

W przypadku występowania biegunki u dzieci do 3 lat, zwłaszcza jeśli obecne są inne objawy, zalecamy skonsultowanie się z
pracownikiem służby zdrowia.

Nie stosować tego produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Produktu nie należy stosować jeśli saszetki są uszkodzone.

Działania niepożądane

Mimo braku znanych działań niepożądanych nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży lub w pierwszych miesiącach karmienia
piersią.

W obu wypadkach przed zastosowaniem produktu należy się zawsze skonsultować z lekarzem.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NOVINTETHICAL

Pozwolenie: CE*
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