
 

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. 
  

*∆ιοσµεκτίτης 

 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  ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης 

 

∆οσολογία 

 

• 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 
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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. 
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 4.6.  Κύηση και Γαλουχία 

 Ο διοσµεκτίτης δεν απορροφάται και δεν µεταβολίζεται. ∆εν 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 

 ∆εν 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. 

 
 4.9.   Υπερδοσολογία 

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

 
 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

5.1. Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες 

 
ΑΝΤΙ∆ΙΑΡΡΟΪΚΟ, 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. 
 
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 

 ∆εν εφαρµόζεται. 
 

 6.3.   ∆ιάρκεια ζωής 

 3 έτη. 
 

 6.4.   Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος. 

 Να µη φυλάσσεται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25ºC. 
 

 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. ∆ηµητρίου 63, Άλιµος 174 56, Αθήνα. 
 Τηλ. 210 9843324 - 210 9858930 
 
7.  ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

22530 – 29/03/2011 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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