
TASECTAN® 

 

Tasect an® is een medisch hulpmiddel dat  dient  om de fysiologische funct ies van de darmwand t e 

herstel len en dat  speciaal werd ontwikkeld om de symptomen van diarree van uit eenlopende oorsprong,  

zoals een opgezet t e buik en f requente ont last ing,  onder cont role t e houden en t e verminderen.  

Doelt ref fend binnen 12 uur.  

 

Gelat inetannaat ,  het  bestanddeel van dit  product ,  ondergaat  geen wij zigingen in de maag en vormt  een 

laagj e dat  het  darmslij mvlies beschermt  en zo de f requent ie en de duur van de diarreeverschij nselen 

vermindert .  Dit  medisch hulpmiddel is verkrij gbaar als capsules voor volwassenen en als poeder voor 

kinderen. 

 

Verpakking 

20 zakj es van 250 mg (voor gebruik bij  kinderen).  

Bl ist erverpakking met  15 capsules van 500 mg. 

 

Samenstelling 

Capsules:  gelat inetannaat ,  maïszetmeel,  magnesiumstearaat   

Poeder:  gelat inetannaat  

 

Gebruik 

Capsules:  de capsule inslikken met  water.  

Poeder:  kan gemengd worden met  voedsel of  met  een beet j e melk,  f ruit sap of  water.  Goed mengen 

en onmiddell i j k innemen. 

 

Dosering 

Volwassenen: 1 à 2 capsules om de 4 t ot  6 uur t ot dat  de symptomen verdwenen zij n.  

Kinderen jonger dan 3 jaar: 1 zakj e om de 6 uur t otdat  de symptomen verdwenen zij n.  

Kinderen van 3 tot 14 jaar: 1 à 2 zakj es om de 6 uur t ot dat  de symptomen verdwenen zij n.  

 

Voorzorgen 

Houd rekening met  de volgende waarschuwingen: 

 Het  is niet  nodig een art s t e raadplegen voordat  u dit  product  gaat  gebruiken.  Het  wordt  echter 

aangeraden om dit  wel t e doen indien de sympt omen ernst ig zij n of  aanhouden of  indien er t wij fel 

is over de diagnose,  zeker bij  kinderen j onger dan 3 j aar en bij  ouderen.  

 In geval van diarree bij  kinderen j onger dan 3 j aar,  wordt  u aangeraden contact  op t e nemen met  

uw art s,  vooral als er ook andere symptomen aanwezig zij n.  

 Het  is aan te raden om een grote hoeveelheid vocht  in t e nemen en de gebruikel i j ke 

dieetmaat regelen bij  de behandeling van diarree in acht  t e nemen (orale rehydratat ie).  

 Hoewel geen bij werkingen werden waargenomen,  wordt  afgeraden dit  medisch hulpmiddel t i j dens 

de zwangerschap of  t i j dens de eerste maanden van de borst voeding t e gebruiken.  Raadpleeg alt i j d 

eerst  uw art s.  

 Gebruik dit  product  niet  meer na de vervaldat um die st aat  vermeld op de verpakking. 

 Gebruik het  product  niet  als de bl ist er of  het  zakj e open of  beschadigd is.   

 Bewaar bij  kamertemperatuur en verwij derd van elke warmtebron. Niet  in de vriezer bewaren.  

 Houd buit en het  bereik van kinderen.  

 

Contra-indicaties en bijwerkingen 

Tasect an® niet  gebruiken in geval van al lergie voor gelat inetannaat  of  voor een van de andere stof fen in 

dit  product .  

 

Verdeler 

THERABEL PHARMA N.V.  

E.  Van Ophemst raat  108 

B-1180 Brussel 

 

 

NOVINTETHI CAL PHARMA SAGL 

Via Pian Scairolo, 11 

6915 – Lugano (Zwitserland)  
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