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ZĀĻU APRAKSTS 
 
1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Smecta 3 g pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 
 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
Katra paciņa satur 3 g diosmektīta (Diosmectitum). 
 
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai  
Dzeltenīgi balts vai gaišas smilškrāsas pulveris ar vieglu apelsīnu smaržu. 
 
 
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA  
 
4.1 Terapeitiskās indikācijas 
 
- Simptomātiska sāpju ārstēšana, kas saistīta ar barības vada, kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas un 
resnās zarnas saslimšanām, 
 - Akūtas un hroniskas caurejas simptomātiska ārstēšana bērniem, t.sk. zīdaiņiem, un pieaugušajiem. 
 
 
4.2 Devas un lietošanas veids 
 
Devas 
Akūtas caurejas simptomātiska ārstēšana: 

- līdz 1 gada vecumam: pa 1 paciņai dienā. 
Zīdaiņiem un bērniem: 

- no 1 gadu vecuma: pa 2 paciņām dienā. 
Akūtas caurejas epizodes sākumā devas var tikt dubultotas. 
 

- pa 3 paciņām dienā. 
Pieaugušajiem:  

Akūtas caurejas epizodes sākumā deva var tikt dubultota. 
 
Citu indikāciju ārstēšana: 

- līdz 1 gada vecumam: pa 1 paciņai dienā. 
Zīdaiņiem un bērniem: 

- no 1 līdz 2 gadu vecumam: pa 1-2 paciņām dienā. 
- no 2 gadu vecuma: pa 2-3 paciņām dienā. 
 

- vidēji pa 3 paciņām dienā. 
Pieaugušajiem:  

 
Lietošanas veids 
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Iekšķīgai lietošanai. 
Paciņas saturs jāizšķīdina īsi pirms lietošanas. 
Pacientiem ar ezofagītu vēlams diosmektītu lietot pēc ēšanas, pacientiem ar citām diagnozēm – 
starp ēdienreizēm. 

Paciņas saturs jāizšķīdina 50 ml ūdens (piemēram, barošanas pudelītē) vai jāsajauc ar pusšķidru 
ēdienu (piemēram, bērnu uzturu, dārzeņu biezeni, sautētiem augļiem, zupu).  

Zīdaiņiem un bērniem: 

 

Paciņas saturs jāizšķīdina pusglāzē ūdens.  
Pieaugušajiem:  

 
 
4.3 Kontrindikācijas  
 
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu diosmektītu un/vai  jebkuru no palīgvielām. 
 
 
4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 
Novājinātiem pacientiem, zīdaiņiem un bērniem vienmēr jāapsver nepieciešamība pēc 
rehidratācijas ar iekšķīgi lietojamiem rehidratācijas sāls šķīdumiem vai intravenozu rehidratāciju, 
kas pielāgota caurejas smaguma pakāpei, pacienta vecumam un veselības stāvoklim. 
Lietojot diosmektītu, pacienti ar smagiem hroniskiem aizcietējumiem anamnēzē būtu rūpīgi 
jānovēro.  
Šīs zāles satur glikozi un saharozi un tāpēc šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu 
iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes–galaktozes malabsorbciju vai saharozes–izomaltāzes 
nepietiekamību. 
 
 
4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Šo zāļu adsorbējošās īpašības var kavēt citu vielu uzsūkšanās ātrumu un/vai mazināt tās apjomu, tāpēc 
citas zāles nav ieteicams lietot vienlaikus ar Smecta. 
 
 
4.6 Grūtniecība un zīdīšana 
 
Ir pieejams ierobežots skaits datu par diosmektīta lietošanu grūtniecēm. Tomēr, nav sagaidāma 
ietekme grūtniecības laikā, jo sistēmiska iedarbība ir niecīga. 
 
 
4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
 
Nav pētījumu par diosmektīta ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 
 
 
4.8 Nevēlamās blakusparādības 
 
Blakusparādības ir uzskaitītas pēc to biežuma sekojošās kategorijās:  
ļoti bieži (≥ 1/10) 
bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10) 
retāk (≥ 1/1000 līdz <1/100) 
reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000) 
ļoti reti ( ≥ 1/10 000) 
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nav zināmi, nevar noteikt pēc pieejamiem datiem 
 

Blakusparādības, ziņotas 1. līdz 4. fāzes pētījumu laikā (>6300 bērnu un >11 800 pieaugušo), vienmēr 
bijušas vieglas un pārejošas, saistītas ar kuņģa-zarnu traktu. 

Pieredze, kas gūta klīniskajos pētījumos: 

Retāk: aiztējumu epizodes 
Šīs epizodes izzuda, individuāli pielāgojot terapijas lietošanas biežumu. 
 

No pēcreģistrācijas uzraudzības iegūtā papildus informācija sevī ietvēra ļoti retus paaugstinātas 
jutības reakcijas gadījumus, tai skaitā nātreni, izsitumus, niezi vai angioneirotisko tūsku. 

Pieredze, kas gūta pēcreģistrācijas uzraudzības programmas ietvaros: 

 
 
4.9 Pārdozēšana 
 
Pārdozēšana var izraisīt smagus aizcietējumus vai bezoāru. 
 
 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS  
 
5.1 Farmakodinamiskās īpašības 
 
Farmakoterapeitiskā grupa: Zarnu satura adsorbenti 
ATĶ kods: A07BC05 
 
Plākšņveida struktūras un izteiktās plastiskās viskozitātes dēļ diosmektītam piemīt spēcīgas 
gastrointestinālo gļotādu pārklājošas īpašības. 

  
Mijiedarbojoties ar gļotādas glikoproteīniem, diosmektīts palielina gļotādas gēla pretošanās spēju 
agresīvām vielām. 

 
Iedarbojoties uz gastrointestinālās gļotādas barjeru, kā arī izteiktās saistīšanās spējas dēļ diosmektīts 
aizsargā gastrointestinālo gļotādu. 

 
Smecta neaiztur radiostarus, neiekrāso izkārnījumus un, lietojot parastās devās, nemaina fizioloģisko 
zarnu pasāžas laiku. 
 
Apkopotie dati par diviem randomizētiem dubultakliem klīniskajiem pētījumiem, kuros tika iekļauti 
602 pacienti vecumā no 1 līdz 36 mēnešiem ar akūtu ūdeņainu caureju un saņēma Smecta vai placebo 
kopā ar iekšķīgi lietojamiem rehidratācijas sāļiem, uzrādīja kopējā populācijā  ievērojami samazinātu 
vēdera izeju pirmo 72 h laikā: vidēji 94,5 (74,4) g / kg diosmektīta grupā salīdzinājumā ar 104,1 
(94,2) g / kg placebo grupā (p = 0,0016). Apakšprogrammas populācijā (n = 91) pacientiem ar 
rotavīrusu vēdera izeja (g / kg ķermeņa svara) diosmektīta grupā ir 124,3 (98,3) salīdzinājumā ar 
186,8 (147,2) placebo grupā (p = 0,0005). 
Randomizēta dubultakla pētījuma, kurā piedalījās 329 pieaugušie ar akūtu ūdeņainu caureju, rezultāti 
uzrādīja ievērojamu caurejas ilguma samazinājumu grupā, kurā lietoja diosmektītu (vidēji 54 stundas 
[4-167]), salīdzinot ar placebo grupu (vidēji 69 stundas [2-165]), p<0,03. 
 
 
5.2 Farmakokinētiskās īpašības 
 
Diosmektīta struktūras dēļ tas netiek absorbēts un metabolizēts.  
 
 
5.3 Preklīniskie dati par drošību 
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Toksikoloģiskie pētījumi ar dažādām dzīvnieku sugām neuzrādīja diosmektīta sistēmiskas vai 
lokālas gastrointestinālas toksicitātes pazīmes. 

 
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
 
6.1 Palīgvielu saraksts 
 
Glikozes monohidrāts, saharīna nātrija sāls, vaniļas aromatizators*, apelsīnu aromatizators**. 
 
*
Maltodekstrīns, saharoze, gliceriltriacetāts (E1518), silīcija dioksīds (E551), etilspirts, sojas-lecitīns 
(E322), vaniļas aromatizators. 

Vaniļas aromatizatora sastāvs: 

 
 *
Maltodekstrīns, saharoze, akācijas sveķi (E414), taukskābju mono un diglicerīdu diacetilvinskābes 
esteri (E472e), silīcija dioksīds (E551), apelsīna eļļa. 

*Apelsīnu aromatizatora sastāvs: 

 
6.2 Nesaderība 
 
Nav 
 
6.3 Uzglabāšanas laiks 
 
3 gadi 
 
6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi  
 
 
6.5 Iepakojuma veids un saturs 
 
Paciņas (Kraft papīrs - Alumīnijs - Polietilēns) 
Kartona kastē ir 10 vai 30 paciņas. 
 
 
6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos 
 
Nav īpašu prasību. 
 
 
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 
IPSEN PHARMA 
65, Quai Georges Gorse 
92100 Boulogne-Billancourt - Francija 
 
8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)  
 
93-0524 
 
9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
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01/08/2005 
 
10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
2010. gada decembris 


