
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

1.1. Ονομασία: Smecta ®     Σκόνη για πόσιμο εναιώρημα 3g ανά φακελλίσκο. 
   Diosmectite 

1.2. Σύνθεση: Δραστική ουσία : Διοσμεκτίτης. 
Έκδοχα : Μονοϋδρική γλυκόζη, νατριούχος σακχαρίνη, άρωμα βανίλιας*, 
άρωμα πορτοκαλιού**. 
* Σύνθεση του αρώματος βανίλιας:  
Μαλτοδεξτρίνη, σακχαρόζη, τριοξικός γλυκερινεστέρας (Ε1518), διοξείδιο 
πυριτίου (Ε551), αιθυλική αλκοόλη, λεκιθίνες σόγιας (Ε322), άρωμα βανίλιας. 
**Σύνθεση του αρώματος πορτοκαλιού:  
Μαλτοδεξτρίνη, σακχαρόζη, αραβικό κόμμι (Ε414), εστέρας του μόνο- και 
διακετυλο τρυγικού οξέος με μόνο - και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων 
(Ε472e), διοξείδιο πυριτίου (Ε551), έλαια πορτοκαλιού. 

 
1.3. Φαρμακοτεχνική μορφή:       Κόνις για πόσιμο εναιώρημα. 
1.4. Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία:    Κάθε φακελλίσκος περιέχει 3g διοσμεκτίτη. 
1.5. Περιγραφή - συσκευασία:  Το SMECTA είναι υπόλευκη σκόνη σε 

φακελλίσκους. Κάθε κουτί περιέχει 30 
φακελλίσκους. 

1.6. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:  Αντιδιαρροϊκό. 
1.7. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα είναι η 

IPSEN ΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 
56, Αθήνα, Τηλ. 210 9843324. 

1.8. Παρασκευαστής: Beaufour Ipsen Industrie, 20 Rue D´Ethe 

Virton, 28100  Dreux, Γαλλία, Τηλ. 

00237654600, Fax 00237468598. 

 

2.  ΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ  

  
2.1. Γενικές  Πληροφορίες 

Το SMECTA περιέχει διοσμεκτίτη, ουσία με ισχυρή επικαλυπτική ιδιότητα του 
γαστρεντερικού βλεννογόνου. 
Αλληλεπιδρώντας με τις γλυκοπρωτεΐνες του βλεννογόνου αυξάνει την αντίστασή του 
στην προσβολή από διάφορους επιθετικούς παράγοντες. 

  
2.2. Ενδείξεις 

Το Smecta ενδείκνυται για την συμπτωματική αντιμετώπιση: 
 
- Tης οξείας και χρόνιας διάρροιας μη ειδικής αιτιολογίας σε ενήλικες και παιδιά   
 
- Tου ευερέθιστου εντέρου και του μετεωρισμού σε ενήλικες. 
 
Για ειδικές προειδοποιήσεις βλ. τμήμα 2.4. 

  
2.3. Αντενδείξεις 

Yπερευαισθησία στον διοσμεκτίτη ή σε ένα από τα συστατικά του φαρμακευτικού 
προϊόντος. 
Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη, 
δυσαπορρόφησης γλυκόζης – γαλακτόζης ή ανεπάρκειας σακχαράσης – ισομαλτάσης 
δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. 

 
2.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Για 
χορήγηση σε παιδιά πρέπει να συμβουλεύεστε άμεσα τον παιδίατρό σας. 
 
Απαιτείται προσοχή όταν χρησιμοποιείται διοσμεκτίτης σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής 
χρόνιας δυσκοιλιότητας. 



Η θεραπεία της οξείας διάρροιας στα παιδιά θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό 
με πρώιμη χορήγηση ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων ενυδάτωσης από του 
στόματος για την αποφυγή αφυδάτωσης. Ο γονέας πρέπει άμεσα να επικοινωνεί 
με τον γιατρό. 
 
Σε ενήλικους, η θεραπεία δεν υποκαθιστά την ενυδάτωση, εφόσον αυτή αποδειχθεί 
απαραίτητη. 
 
Η έκταση της χορήγησης ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων ενυδάτωσης από του στόματος ή 
ενδοφλέβιας ενυδάτωσης, πρέπει να προσαρμόζεται στη σοβαρότητα της διάρροιας, την 
ηλικία και την κλινική κατάσταση του ασθενούς. 
 
 

2.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες 
Οι προσροφητικές ιδιότητες αυτού του προϊόντος μπορεί να επιδράσουν στον ρυθμό 
απορρόφησης άλλων ουσιών. Συνεπώς δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χορήγηση άλλου 
φαρμάκου. 
Εάν είναι απαραίτητο να ληφθούν άλλα φάρμακα, η λήψη να γίνεται πριν ή μετά από 2 
ώρες. 

 
2.6. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

 
Δοσολογία 
 

• Οξεία διάρροια 

Σε παιδιά άνω του 1 έτους: 4 φακελλίσκοι την ημέρα επί 3 μέρες, μετά 2 φακελλίσκοι 

την ημέρα.  

Ο γονέας πρέπει να συμβουλεύεται άμεσα τον γιατρό. 

Σε ενήλικες: Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 6 φακελλίσκοι την ημέρα. Η διάρκεια 

της θεραπείας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 7 ημέρες χωρίς την επικοινωνία με τον 

γιατρό. 

 

• Χρόνια διάρροια 

Σε παιδιά: 

- Μεταξύ 1 και 2 ετών: 1-2 φακελλίσκοι την ημέρα. 
 
- Άνω των 2 ετών: 2-3 φακελλίσκοι την ημέρα. 
 
Ο γονέας πρέπει να συμβουλεύεται άμεσα τον γιατρό. 
 
Σε ενήλικες:  
- Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 3 φακελλίσκοι την ημέρα. 

 

• Ευερέθιστο έντερο και μετεωρισμός σε ενήλικες 
 

- Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 3 φακελλίσκοι την ημέρα. 
 
Τρόπος χορήγησης 
 
Το περιεχόμενο του φακελλίσκου πρέπει να αναμειχθεί πλήρως με υγρό πριν τη χρήση. 
Ο διοσμεκτίτης πρέπει να χορηγείται κατά προτίμηση μετά τα γεύματα σε ασθενείς με 
οισοφαγίτιδα και ανάμεσα στα γεύματα στις άλλες περιπτώσεις. 
 
 
Σε παιδιά: 



Το περιεχόμενο των φακελλίσκων μπορεί να αναμειχθεί πλήρως είτε με 50 ml νερό (π.χ. 
σε μπιμπερό) ή εναλλακτικά με ρευστή τροφή (π.χ. βρεφικές τροφές, λιωμένα λαχανικά, 
κομπόστα φρούτων, ζωμός). 
 
Σε ενήλικες: 
Το περιεχόμενο των φακελλίσκων μπορεί να αναμειχθεί πλήρως σε μισό ποτήρι νερό. 

 
2.7. Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση 

Η υπερδοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή δυσκοιλιότητα ή στη δημιουργία 
συσσωματωμάτων στον πεπτικό σωλήνα. 

 
2.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών με τις 
κατωτέρω συχνότητες ήταν πάντοτε ελαφρές και παροδικές και αφορούσαν το 
γαστρεντερικό σύστημα. 
 
- Μη κοινές  (>1/1000 έως <1/100): μετεωρισμός, έμετος. Επεισόδια δυσκοιλιότητας. 
Τα επεισόδια αυτά υποχώρησαν μετά την εξατομικευμένη ρύθμιση της θεραπευτικής 
αγωγής. 
 
Επιπλέον πληροφορίες από την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία του προϊόντος 
περιελάμβαναν πολύ σπάνιες περιπτώσεις (μη αναφερόμενη συχνότητα) αντιδράσεων 
υπερευαισθησίας που περιλαμβάνουν κνίδωση, εξάνθημα, κνησμό ή αγγειοοίδημα. 
 
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον 
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν 
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε 
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: 
 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 
Μεσογείων 284 
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα 
Τηλ: + 30 21 32040380/337 
Φαξ: + 30 21 06549585  
Ιστότοπος: http://www.eof.gr 

 
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή 
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου. 
 
 

2.9. Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση 
Δεν εφαρμόζεται. 

  
2.10. Ημερομηνία λήξης του προϊόντος 

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. 
Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε. 

  
2.11. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος 

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. 
 
2.12. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 26/03/2014 
  

 
3. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
-  Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας  
   πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για  
   κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί τον γιατρό σας. 
-  Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο,  



   ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.  
-  Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το  
   φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας  
   πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον γιατρό σας ή τον 
   φαρμακοποιό σας. 
-  Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει 
   να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν. 
-  Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή 
   κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε. 
-  Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία 
   μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας. 
-  Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει. 
-  Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά. 
 

 
4.   Τρόπος διάθεσης 

Φάρμακο για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. 


