Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Tannacomp®
500 mg / 50 mg tabletki powlekane
Substancje czynne: taniny białczan / etakrydyny mleczan jednowodny
Do stosowania u dzieci w wieku powyżej 5 lat, młodzieży i dorosłych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla
pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty.
•

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

•

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

•

Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
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Co to jest lek Tannacomp® i w jakim celu się go stosuje

1.

Tannacomp® jest lekiem na żołądek i jelita/lekiem przeciwbiegunkowym.

Wskazania do stosowania
•

Leczenie ostrych nieswoistych biegunek

•

Zapobieganie i leczenie biegunek podróżnych

Wskazówka:
W przypadku biegunek o ciężkim przebiegu, zwłaszcza z towarzyszącą gorączką i/lub krwawymi stolcami, należy
zasięgnąć pomocy lekarza, ponieważ konieczne może być swoiste leczenie.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Tannacomp®
Kiedy nie przyjmować leku Tannacomp®
jeśli pacjent ma uczulenie na taniny białczan (zawiera białko kurze), etakrydyny mleczan jednowodny lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tannacomp® należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
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Lek Tannacomp® a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych/stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować/stosować.
Nie należy stosować preparatów zawierających żelazo jednocześnie z lekiem Tannacomp®, lecz w odstępie kilku
godzin, ponieważ w przeciwnym razie może być zmniejszone działanie preparatu żelaza.
Przyjmowanie leku Tannacomp® z jedzeniem i piciem
Działanie leku Tannacomp® jest wspomagane dietą. Oprócz już wymienionego zapewnienia dostarczania
wystarczającej ilości płynów, należy unikać zwłaszcza pożywienia bogatoresztkowego i mocno przyprawionego.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach, i w okresie karmienia piersią lek Tannacomp® należy
przyjmować tylko na wyraźne zalecenie lekarza.

3.

Jak przyjmować lek Tannacomp®
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawka i częstość przyjmowania zależą od stopnia ciężkości biegunki.
O ile lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Dzieci w wieku 5-14 lat:
Dorośli:
Dorośli profilaktycznie:

1 tabletka powlekana 3-4 razy na dobę
1-2 tabletki powlekane 4 razy na dobę
1 tabletka powlekana 2 razy na dobę

Tabletki powlekane należy przyjmować przed lub w czasie posiłków z wystarczającą ilością płynu. W razie potrzeby
można pokruszyć tabletki powlekane i wymieszać z jedzeniem lub piciem.
U dzieci i osób w podeszłym wieku biegunki, zwłaszcza w połączeniu z wymiotami, mogą w bardzo krótkim czasie
spowodować niebezpieczną utratę wody i elektrolitów. Z tego powodu należy zwracać szczególną uwagę na
wystarczające uzupełnianie wody i elektrolitów.
Lek Tannacomp® należy przyjmować regularnie aż do ustąpienia biegunki.
Leku Tannacomp® nie należy przyjmować przez czas dłuższy niż 3-4 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tannacomp®
Lek Tannacomp® nie prowadzi do zaparć, nawet po przedawkowaniu. Dotychczas nie są znane żadne ciężkie
zaburzenia zdrowotne jako następstwo przedawkowania.
Pominięcie przyjęcia leku Tannacomp®
Nie należy stosować podwójnej ilości w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.
Przerwanie przyjmowania leku Tannacomp®
W takim przypadku dolegliwości mogą wystąpić ponownie.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
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4.

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość występowania działań niepożądanych jest klasyfikowana w następujących kategoriach:

•
•
•
•
•
•

Bardzo często: więcej niż u 1 na 10 pacjentów
Często: u 1 do 10 na 100 pacjentów
Niezbyt często: u 1 do 10 na 1 000 pacjentów
Rzadko: u 1 do 10 na 10 000 pacjentów
Bardzo rzadko: mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów
Częstość nieznana: Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
Możliwe działania niepożądane
Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko
W rzadkich przypadkach obserwowano reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości) na taniny białczan i etakrydyny
mleczan jednowodny.
Przewód pokarmowy
Wskazówka:
Po przyjęciu leku Tannacomp® treść jelitowa może mieć żółtawe zabarwienie z powodu zawartości etakrydyny
mleczanu jednowodnego.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy
powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio (szczegóły, patrz
poniżej). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
Niemcy:
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Strona internetowa: http://www.bfarm.de
Luksemburg:
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

5.

Jak przechowywać lek Tannacomp®
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po „Termin ważności”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Warunki przechowywania
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak
usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Tannacomp®
Substancjami czynnymi leku są:
1 tabletka powlekana zawiera:
taniny białczan

500 mg
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etakrydyny mleczan jednowodny

50 mg

Pozostałe składniki to:
celuloza mikrokrystaliczna (Ph. Eur.), skrobi glikolan sodu (typ A) (Ph. Eur.), krzemionka koloidalna bezwodna, talk
(Ph. Eur.), magnezu stearynian [roślinny] (Ph. Eur.), alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, tytanu dwutlenek, żelaza
tlenek żółty x H20, żelaza tlenek czerwony
Jak wygląda lek Tannacomp® i co zawiera opakowanie
Pomarańczowo-brązowa, podłużna tabletka powlekana z linią podziału po obu stronach.
Opakowania oryginalne zawierające 20 tabletek powlekanych i 50 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Telefon: +49 2371/937-0, Telefaks:
+49 2371/937-106, www.medice.de, e-mail: info@medice.de

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2015
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