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Návod k použití Sorbecta®

1. Použití
Zdravotnický prostředek s  mechanickým účinkem. 
Přípravek je určen k léčbě průjmových onemocnění, 
prostřednictvím mechanické adsorpce patogenních 
mikroorganismů a toxinů ve střevním lumen.

2. Obsah balení
Každé balení obsahuje 10 sáčků s  práškem pro pří-
pravu perorální suspenze.

3. Složení
Diosmectit 3g v každém sáčku.
Pomocné látky: monohydrát glukózy, sukralóza, pří-
rodní banánová příchuť.

4. Dávkování
Děti do 1 roku užívají 2 sáčky denně po dobu 3 dnů, 
potom 1 sáček denně do odeznění potíží. 
Děti nad 1 rok užívají 4 sáčky denně po dobu 3 dnů, 
potom 2 sáčky denně do odeznění  potíží. 
Dospělí užívají na začátku léčby 6 sáčků denně, dáv-
ku lze snížit na 3 sáčky denně podle stavu obtíží.

Léčba akutního průjmu u dětí by měla být spojena se 
včasným podáním orálního rehydratačního roztoku 
k  zabránění dehydratace. U dospělých je v  případě 
hrozící dehydratace rovněž vhodné použít orální re-
hydratační roztok. 

5. Způsob použití
Obsah sáčku těsně před použitím nasypte do skle-
nice a rozmíchejte v objemu 50ml vody, popřípadě 
rozmíchejte v  dětské polotekuté stravě. Roztok je 
používán perorálně. 

Přípravek používejte nejlépe mezi jídly.

6. Kontraindikace 
Známá přecitlivělost na kteroukoliv ze složek pří-
pravku.

7. Nežádoucí reakce
Nejsou známy žádné nežádoucí reakce spojené s uží-
váním tohoto přípravku. V případě předávkování se 
může objevit zácpa. 

8. Zvláštní upozornění
•	 Absorpční vlastnosti tohoto přípravku mohou 

ovlivnit vstřebávání některých léků. V případě po-
dávání léků souběžně s  přípravkem Sorbecta se 
poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

•	 Nepřekračujte doporučené dávkování. 

•	 Nikdy nepoužívejte tento přípravek po datu pou-
žitelnosti.

9. Uchovávání
Přípravek skladujte při pokojové teplotě do 25 °C 
a vždy ho uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

10. Poslední revize textu 09/2014

11. Výrobce
Wotania s.r.o.

Měšická 324, 250 63 Mratín, Česká republika

Kontaktní email: info@wotania.eu

Zdravotnický prostředek

www.sorbecta.euPřípravek je volně prodejný v lékárně a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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