
TASECTAN® 
 
Tasectan® is een medisch hulpmiddel dat dient om de fysiologische functies van de darmwand te 
herstellen en dat speciaal werd ontwikkeld om de symptomen van diarree van uiteenlopende oorsprong, 
zoals een opgezette buik en frequente ontlasting, onder controle te houden en te verminderen. 
Doeltreffend binnen 12 uur. 
 
Gelatinetannaat, het bestanddeel van dit product, ondergaat geen wijzigingen in de maag en vormt een 
laagje dat het darmslijmvlies beschermt en zo de frequentie en de duur van de diarreeverschijnselen 
vermindert. Dit medisch hulpmiddel is verkrijgbaar als capsules voor volwassenen en als poeder voor 
kinderen. 
 
Verpakking 
20 zakjes van 250 mg (voor gebruik bij kinderen). 
Blisterverpakking met 15 capsules van 500 mg. 
 
Samenstelling 
Capsules: gelatinetannaat, maïszetmeel, magnesiumstearaat  
Poeder: gelatinetannaat 
 
Gebruik 
Capsules: de capsule inslikken met water. 
Poeder: kan gemengd worden met voedsel of met een beetje melk, fruitsap of water. Goed mengen 
en onmiddellijk innemen. 
 
Dosering 
Volwassenen: 1 à 2 capsules om de 4 tot 6 uur totdat de symptomen verdwenen zijn. 
Kinderen jonger dan 3 jaar: 1 zakje om de 6 uur totdat de symptomen verdwenen zijn. 
Kinderen van 3 tot 14 jaar: 1 à 2 zakjes om de 6 uur totdat de symptomen verdwenen zijn. 
 
Voorzorgen 
Houd rekening met de volgende waarschuwingen: 

 Het is niet nodig een arts te raadplegen voordat u dit product gaat gebruiken. Het wordt echter 
aangeraden om dit wel te doen indien de symptomen ernstig zijn of aanhouden of indien er twijfel 
is over de diagnose, zeker bij kinderen jonger dan 3 jaar en bij ouderen. 

 In geval van diarree bij kinderen jonger dan 3 jaar, wordt u aangeraden contact op te nemen met 
uw arts, vooral als er ook andere symptomen aanwezig zijn. 

 Het is aan te raden om een grote hoeveelheid vocht in te nemen en de gebruikelijke 
dieetmaatregelen bij de behandeling van diarree in acht te nemen (orale rehydratatie). 

 Hoewel geen bijwerkingen werden waargenomen, wordt afgeraden dit medisch hulpmiddel tijdens 
de zwangerschap of tijdens de eerste maanden van de borstvoeding te gebruiken. Raadpleeg altijd 
eerst uw arts. 

 Gebruik dit product niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. 
 Gebruik het product niet als de blister of het zakje open of beschadigd is.  
 Bewaar bij kamertemperatuur en verwijderd van elke warmtebron. Niet in de vriezer bewaren. 
 Houd buiten het bereik van kinderen. 

 
Contra-indicaties en bijwerkingen 
Tasectan® niet gebruiken in geval van allergie voor gelatinetannaat of voor een van de andere stoffen in 
dit product. 
 
Verdeler 
THERABEL PHARMA N.V. 
E. Van Ophemstraat 108 
B-1180 Brussel 
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