
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Smecta ® 

 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
 SMECTA, σκόνη για πόσιμο εναιώρημα, 3g ανά φακελλίσκο. 
 
 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:  
 
 Diosmectite*  ……………………………………………………….  3 g 
 Για πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. 6.1. 
  

*Διοσμεκτίτης 

 Είναι ένα φυσικό δις-σιλικονούχο άλας αργιλίου και μαγνησίου, το οποίο διαχωρίζεται 
 από άλλα σιλικονούχα με βάση το φάσμα διάθλασης των ακτίνων Χ.  

Ο σίδηρος, το μαγνήσιο και το ασβέστιο μερικώς αντικαθιστούν το αλουμίνιο στο οκταεδρικό 
στρώμα της αλουμίνας. 

 
 

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 

 Σκόνη για πόσιμο εναιώρημα σε φακελλίσκο. 
 Το φαρμακευτικό προϊόν είναι μία υπόλευκη έως υποκαφέ σκόνη, με οσμή πορτοκαλιού μετά την  
παρασκευή του διαλύματος. 

  
 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 4.1.  Θεραπευτικές 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 4.4. 

 
4.2  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. 

 
 4.3. 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. 

 
 4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

 
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 θα πρέπει άμεσα να επικοινωνεί με το 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. 

 

 4.5.  Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 

 Οι προσροφητικές ιδιότητες αυτού του προϊόντος μπορεί να επιδράσουν στον ρυθμό
 απορρόφησης άλλων ουσιών. Συνεπώς δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χορήγηση άλλου
 φαρμάκου. 
 

 



 4.6.  Κύηση και Γαλουχία 

 Ο διοσμεκτίτης δεν απορροφάται και δεν μεταβολίζεται. Δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο στοιχείο 
τερατογένεσης σε ζώα.  
Κλινικά, καμία δυσμορφία ή φωτοτοξική δράση δεν έχει αναφερθεί πρόσφατα. Εντούτοις, δεν 
υπάρχουν αρκετά στοιχεία του ελέγχου των εγκυμοσυνών που εκτίθενται στο SMECTA για να 
αποκλείσουν οποιοδήποτε κίνδυνο.  
Συνεπώς, η χρήση του SMECTA πρέπει να εξετάζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο 
εάν είναι απαραίτητο. 

 
 4.7.   Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων 

 Δεν υπάρχει. 
     

 4.8.  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 πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή 
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 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 
 

 
 4.9.   Υπερδοσολογία 

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

 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

 
ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΟ, ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, κωδικός ATC: A07BC05 
 
Λόγω της φυλλοειδούς του δομής και του υψηλού πλαστικού ιξώδους, ο διοσμεκτίτης διακρίνεται 
για ισχυρές καλυπτικές ιδιότητες του γαστρεντερικού βλεννογόνου.  
 
Αλληλεπιδρώντας με τις γλυκοπρωτεΐνες της βλέννης, ο διοσμεκτίτης αυξάνει την αντίσταση της 
γέλης του βλεννογόνου έναντι επιθετικών παραγόντων. 
 

http://www.eof.gr/


Με τη δράση του επί του γαστρεντερικού βλεννώδους φραγμού και την υψηλή δεσμευτική του 
ικανότητα, ο διοσμεκτίτης προστατεύει τον γαστρεντερικό βλεννογόνο. 
 
Ο διοσμεκτίτης είναι ακτινο-διαβατός, δεν χρωματίζει τις κενώσεις και, στις συνήθεις  δόσεις, δεν 
τροποποεί τον εντερικό χρόνο διέλευσης. 
 
Τα αποτελέσματα από τα ενοποιημένα δεδομένα δύο τυχαιοποιημένων διπλών τυφλών κλινικών 
μελετών που περιελάμβαναν 602 ασθενείς ηλικίας 1-36 μηνών με οξεία υδαρή διάρροια που 
έλαβαν Smecta ή εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με ηλεκτρολυτικά διαλύματα ενυδάτωσης από 
του στόματος έδειξαν μια σημαντική μείωση των κενώσεων κατά τις πρώτες 72 ώρες στο 
συνολικό πληθυσμό: μέσος όρος (σταθερή απόκλιση) 94,5 (74,4) g/kg στην ομάδα διοσμεκτίτη 
έναντι 104,1 (94,2) g/kg στην ομάδα εικονικού φαρμάκου (p= 0,0016).  
Στον υποπληθυσμό (n=91) που ήταν θετικός για rotavirus η παραγωγή κενώσεων ήταν: μέσος 
όρος (σταθερή απόκλιση) (g/kg σωματικού βάρους) 124,3 (98,3) στην ομάδα διοσμεκτίτη έναντι 
186,8 (147,2) στην ομάδα εικονικού φαρμάκου (p= 0,00005).  
 
Τα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης διπλής τυφλής μελέτης σε 329 ενήλικες με οξεία υδαρή 
διάρροια έδειξαν μια σημαντική μείωση της διάρκειας της διάρροιας στην ομάδα διοσμεκτίτη 
(διάμεσος 54 ώρες [4-167]) συγκριτικά με την ομάδα εικονικού φαρμάκου (διάμεσος 69 ώρες [2-
165]), p>0,03. 
 

 5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 

Σύμφωνα με τη δομή του διοσμεκτίτη, το SMECTA ούτε απορροφάται, ούτε μεταβολίζεται. 
 

 5.3. Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια 

Τοξικολογικές μελέτες σε διάφορα ζωικά είδη δεν έδειξαν κανένα σημείο τοπικής ή συστηματικής 
γαστρεντερικής τοξικότητας του διοσμεκτίτη. 

 
 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 6.1.   Κατάλογος εκδόχων 

Μονοϋδρική γλυκόζη, νατριούχος σακχαρίνη, άρωμα βανίλιας*, άρωμα πορτοκαλιού**. 
 
* Σύνθεση του αρώματος βανίλιας:  
Μαλτροδεξτρίνη, 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 διακέτυλο- τρυγικού 
οξέος με μόνο - και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων (Ε472e), διοξείδιο πυριτίου (Ε551), έλαια 
πορτοκαλιού. 
 
 6.2.   Ασυμβατότητες 

 Δεν εφαρμόζεται. 
 

 6.3.   Διάρκεια ζωής 

 3 έτη. 
 

 6.4.   Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος. 

 Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. 
 

 6.5.   Φύση και συστατικά του περιέκτη 

 Φακελλίσκος (χαρτί kraft, φύλλο αλουμινίου, πολυαιθυλένιο) που περιέχει 3,760g σκόνης για 
παρασκευή πόσιμου εναιωρήματος. 



 
Χάρτινη συσκευασία των 30 φακελλίσκων. 

 
 6.6.   Οδηγίες χρήσης/χειρισμού 

Το περιεχόμενο του φακελλίσκου πρέπει να αναδευτεί σε νερό είτε να αναμειχθεί πλήρως με 
ρευστή τροφή πριν από τη λήψη. 
 
 6.7.   Kάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας 

 IPSEN ΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Αθήνα. 
 Τηλ. 210 9843324 - 210 9858930 
 
7.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

76832/13- 26/03/2014 
 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
22/05/2003 / 4/11/2008 

 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

26/03/2014 


