TAMMEX FAMILY PLUS
1. Identifikácia, zloženie a účel zdravotníckej pomôcky
1.1 Opis a návod na použitie
TAMMEX FAMILY PLUS je jednorazová zdravotnícka pomôcka v prášku na okamžitú prípravu orálnej suspenzie
určenej na perorálnu liečbu akútnej hnačky a bolestivých symptómov súvisiacich s poruchami tráviaceho
traktu.
1.2 Mechanizmus účinku
Diosmektit je prírodný íl vyznačujúci sa štruktúrou
z jemných, prekrývajúcich sa kryštalických lamiel s vysokou absorpčnou schopnosťou, ktoré pohlcujú tekutiny
z čreva, zvyšujú konzistenciu stolice a spomaľujú vyprázdňovanie. Týmto spôsobom môže aj TAMMEX FAMILY PLUS znížiť riziko dehydratácie v dôsledku hnačky.
Absorpčná schopnosť diosmektitu umožňuje aj reakciu prípravku TAMMEX FAMILY PLUS s glykoproteínmi
v sliznici pokrývajúcej gastroduodenálnu stenu, ktorá zmení ich fyzikálne vlastnosti tak, aby sa vytvoril
ochranný gél proti hypersekrécii kyseliny a proti látkam
narúšajúcim žalúdočnú stenu. Prebiotická vláknina má
bifidogénny a laktogénny účinok, obnovuje rovnováhu
črevnej mikroflóry a tak pomáha normalizovať priechod
črevami a napráva rovnováhu bakteriálnej flóry prirodzene prítomnej v čreve.
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2. Zloženie
Jedno vrecúško TAMMEX FAMILY PLUS obsahuje:
Diosmektit 3 g, vláknina 2 g (inulín, galakto-oligosacharidy, fruktooligosacharidy, izomalt-oligosacharidy,
polydextróza, laktulóza)
Pomocné látky: pomarančová aróma, kyselina citrónová, oxid kremičitý, acesulfám K, sukralóza
3. Veľkosť balenia
Balenie obsahuje osem 5,25-gramových vrecúšok na
jedno použitie.
4. Návod na použitie
Dospelí: 1 vrecúško na 150 ml tekutiny, 3-krát denne.
Deti > 6 rokov: 2 – 3 vrecúška denne.
Každé vrecúško sa po otvorení musí použiť iba raz. Obsah každého vrecúška rozpusťte v pohári vody alebo inej
tekutiny.
Aby ste získali homogénnu suspenziu, nasypte prášok
pomaly do tekutiny a dobre premiešajte. Prípravok je
vhodné konzumovať medzi jedlami.
5. Známe nežiaduce účinky
Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky spojené s dlhodobým užívaním tohto prípravku. Pri predávkovaní sa môže
objaviť zápcha. V prípade výskytu nežiaducich účinkov
odlišných od tých, ktoré sú uvedené, obráťte sa na svojho
lekára.
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6. Varovania a bezpečnostné opatrenia
• Tento prípravok uchovávajte mimo dosahu detí.
• Nepoužívajte dlhšie než 10 po sebe nasledujúcich
dní. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, poraďte sa so svojím
lekárom.
•N
 eužívajte prípravok TAMMEX FAMILY PLUS, keď ležíte.
• Nepoužívajte tento prípravok po uplynutí doby
použiteľnosti vyznačenej na škatuľke a vrecúšku.
• Prípravok nepoužívajte, ak je obal poškodený.
• Každé vrecúško je určené na jednorazové použitie
a treba ho otvoriť až tesne pred použitím; nepoužívajte
čiastočne spotrebované vrecúška, pretože takýto
spôsob použitia môže predstavovať riziká, ako je
neúčinnosť roztoku alebo kontaminácia prípravku.
• Neprekračujte odporúčanú dávku, v prípade výskytu
nežiaducich účinkov (zápcha, bolesti v črevách,
plynatosť) prestaňte prípravok užívať a poraďte sa
s lekárom.
• V prípade výskytu neočakávaných nežiaducich účinkov
odlišných od tých, ktoré sú uvedené, poraďte sa
s lekárom.
• Nepoužívajte v prípadoch žalúdočných alebo črevných
lézií, chronickej zápchy, podráždenia alebo upchania
čriev.
• Neužívajte prípravok TAMMEX FAMILY PLUS, pokiaľ
užívate iné prípravky alebo perorálne lieky; absorpčný
účinok diosmektitu môže nepriaznivo ovplyvniť ich
účinnosť. V prípade súčasného užívania iných liekov
sa pred užívaním prípravku TAMMEX FAMILY PLUS
poraďte so svojím lekárom.

9. Likvidácia
Prípravok zlikvidujte v súlade s legislatívou, ktorá upravuje likvidáciu odpadov. Nevyhadzujte výrobok alebo
jeho obal do prírody.
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7. Kontraindikácie a obmedzenie užívania
Neužívajte prípravok TAMMEX FAMILY PLUS, pokiaľ ste
precitlivený na niektorú z jeho zložiek. Prosím, poraďte
sa so svojím lekárom, ak ste tehotná alebo dojčíte.
8. Uchovávanie
Neužívajte prípravok TAMMEX FAMILY PLUS po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale. Prípravok
skladujte pri izbovej teplote (max. 25 °C), nevystavujte
ho účinkom priameho zdroja svetla, tepla a nadmernej
vlhkosti, zabráňte kontaktu s vodou. Dátum exspirácie
na obale sa vzťahuje na prípravok v neotvorenom obale
a riadne skladovaný.
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