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Bijsluiter smectaGo® 

smectaGo® 

Suspensie die klaar is om op te drinken in zakjes die diosmectiet bevatten 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit product gaat gebruiken, want er staat 

belangrijke informatie in voor u. Deze bijsluiter werd opgesteld om u te helpen het product 

correct te gebruiken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is smectaGo® en waarvoor wordt het gebruikt? 

2. Wat moet u weten vooraleer u smectaGo® gebruikt? 

3. Hoe gebruikt u smectaGo®? 

4. Mogelijke bijwerkingen van smectaGo® 

5. Hoe bewaart u smectaGo®? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

1. Wat is smectaGo® en waarvoor wordt het gebruikt? 

 

smectaGo® is een medisch hulpmiddel, een suspensie die klaar is om op te drinken en verpakt 

is in een zakje met een enkele dosis voor orale toediening.  

smectaGo® wordt gebruikt bij volgende indicaties: 

• De behandeling van acute diarree bij volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar. Bij 

kinderen moet de behandeling van acute diarree gepaard gaan met de toediening van 

orale rehydratie-oplossing om uitdroging te voorkomen. 

• De behandeling van chronische diarree of buikpijn bij volwassenen.  

Het hoofdbestanddeel van smectaGo® is diosmectiet. Diosmectiet is een natuurlijke klei 

die helpt om diarree te stoppen en te behandelen en om buikpijn te verlichten. Het is 

bewezen dat het:  

• Toxines en ziektekiemen (bacteriën en virussen) bindt en helpt deze te verwijderen uit 

uw lichaam 

• Het darmkanaal beschermt en helpt om darmschade te herstellen dankzij zijn 

natuurlijke bedekkende eigenschappen. 

De werkzaamheid van diosmectiet werd aangetoond in klinische studies.  

2. Wat moet u weten vooraleer u smectaGo® gebruikt? 

 

Neem smectaGo® niet in: 

• Als u allergisch bent aan diosmectiet of één van de andere bestanddelen (zie rubriek 6 

Inhoud van de verpakking en overige informatie) 
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• Voor een kind jonger dan 8 jaar met acute diarree.  

• Voor een kind met chronische diarree of buikpijn.  

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen voor dit medisch hulpmiddel  

Probeer de symptomen niet zelf te behandelen en raadpleeg snel uw dokter, als: 

• De diarree gepaard gaat met koorts, beven of herhaald braken 

• U tekenen van uitdroging vertoont (als u veel dorst heeft, een droge tong heeft, u moe 

bent of een blijvend verlies van eetlust heeft) 

• Uw stoelgang bloed of slijm bevat 

• De diarree gepaard gaat met plots gewichtsverlies 

• De diarree optreedt tijdens of na een behandeling met antibiotica 

• U gekende immuunaandoeningen heeft of u momenteel een behandeling ondergaat die 

het immuunsysteem van het lichaam onderdrukt (immunosuppressiva of 

kankerbehandeling) 

• U onlangs bent teruggekeerd van een reis naar een tropisch land.  

Zet de behandeling van uw diarree niet verder en raadpleeg uw dokter, als: 

• Uw symptomen niet beter worden of als ze slechter worden na de aanbevolen 

behandelingsduur (zie rubriek 3 Hoe gebruikt u smectaGo®?). 

• De diarree regelmatig terugkomt of u afwisselend periodes van diarree en constipatie 

ondervindt.  

Neem bijzondere voorzorgen bij het gebruik van smectaGo® 

• smectaGo® moet voorzichtig gebruikt worden bij patiënten met een verleden van 

ernstige constipatie.  

• smectaGo® bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per 

dagelijkse dosis.   

Waarschuwingen voor patiënten met acute diarree 

• Bij kinderen moet smectaGo® samen met een orale rehydratie-oplossing (ORS) 

gebruikt worden om vocht terug aan te vullen dat verloren gaat ten gevolge van 

diarree en om uitdroging te voorkomen.  

Het is belangrijk dat kinderen voedsel innemen wanneer de diarree aanhoudt. Regelmatige, 

kleine maaltijden van gemengde voedingsmiddelen (vb. rijst, eieren, vlees, wat gekookt fruit 

en groenten) worden aangeraden.  

Als uw kind gedragsveranderingen ondervindt, als de diarreesymptomen niet beter worden of 

slechter worden of bij regelmatig of aanhoudend braken, raadpleeg dan uw arts.  

• Bij volwassenen met acute diarree is smectaGo® een aanvullende behandeling op 

rehydratie met water om vocht terug aan te vullen dat verloren is gegaan ten gevolge 

van diarree. Het is belangrijk dat er voedsel wordt ingenomen wanneer de diarree blijft 

aanhouden. Kleine lichte maaltijden, zonder vet, zwaar, pikant, stimulerend voedsel of 

vruchtensappen worden aanbevolen.  
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De behandeling van diarree bij oudere of zwakkere patiënten vereist speciale zorgen 

aangezien diarree kan leiden tot een aanzienlijk verlies van vocht (dehydratatie), wat ernstige 

gevolgen kan hebben.  

Waarschuwingen bij chronische diarree of buikpijn  

Langdurig of herhaald gebruik van smectaGo® wordt niet aanbevolen. Raadpleeg uw arts bij 

chronische diarree of buikpijn, wanneer de symptomen langer dan twee weken aanhouden, 

zodat de onderliggende oorzaken kunnen worden onderzocht vooraleer uw behandeling kan 

worden verdergezet.  

Andere geneesmiddelen en smectaGo® 

Neem smectaGo® niet samen met andere orale geneesmiddelen in, om te voorkomen dat de 

werkzaamheid van de andere behandeling wordt verminderd. Het wordt aangeraden om een 

interval van 2 uur te laten tussen de inname van andere geneesmiddelen en smectaGo®.  

Vertel het aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen of medische hulpmiddelen 

gebruikt of onlangs heeft gebruikt, dit heeft ook betrekking op deze die zonder voorschrift 

worden bekomen.  

Zwangerschap en borstvoeding 

smectaGo® wordt niet aanbevolen tijdens zwangerschap en borstvoeding.  

Raadpleeg uw arts of apotheker voor advies vooraleer u smectaGo® inneemt als u zwanger 

bent, borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn of plant om zwanger te worden. 

3. Hoe gebruikt u smectaGo®? 

 

Toedieningswijze:  

Dit medisch hulpmiddel moet oraal worden ingenomen en is klaar om op te drinken. De 

inhoud van het zakje kan rechtstreeks worden ingeslikt.  

Kneed het zakje vooraleer u het opent.  

Elk zakje mag slechts eenmaal na opening worden gebruikt.  

Aanbevolen dosering 

• Acute diarree 

Leeftijd Dosis 

Kinderen (8 t.e.m. 15 jaar) beginnen met 2 zakjes, gevolgd door 1 zakje na elke 

zachte stoelgang, tot maximum 4 zakjes per dag 

Een orale dehydratie-oplossing (ORS) moet worden 

ingenomen om vocht aan te vullen dat verloren gaat 

via de diarree en om uitdroging te voorkomen.  

Volwassenen en kinderen ouder 

dan 15 jaar 

beginnen met 2 zakjes, gevolgd door 1 zakje na elke 

zachte stoelgang, tot maximum 6 zakjes per dag 
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Hoelang smectaGo® innemen 

voor acute diarree? 

 

U kan smectaGo® innemen gedurende maximum 3 

dagen. Raadpleeg uw arts als de diarree langer dan 3 

dagen aanhoudt.  

 

• Chronische diarree of buikpijn 

Leeftijd Dosis 

Volwassenen (uitsluitend) Maximum 3 zakjes per dag (1 ‘s ochtends, 1 ‘s 

middags, 1 ‘s avonds) zoals nodig. 

 

Hoelang smectaGo® innemen 

voor chronische diarree of 

buikpijn? 

 

U mag dit medisch hulpmiddel maximum 2 weken 

zonder medisch advies gebruiken. Langdurig of 

herhaald gebruik van smectaGo® wordt niet 

aangeraden.  

 

 

Als u vergeten bent om smectaGo® in te nemen  

Als u vergeten bent om een dosis in te nemen, neem dan een dosis in na de volgende losse 

stoelgang. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosis niet.  

 

4. Mogelijke bijwerkingen van smectaGo® 

De bijwerking die het meest gemeld werd tijdens de behandeling is constipatie. Als constipatie 

optreedt moet de behandeling worden stopgezet en indien nodig opnieuw worden opgestart aan 

een lagere dagelijkse dosis.  

Andere minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn uitslag, urticaria (netelroos), pruritus 

(jeuk) en angio-oedeem (opzwellen van de huid, lippen, keel en tong).  

 

Als u bijwerkingen opmerkt die niet worden vermeld in deze bijsluiter, of als een van de 

bijwerkingen aanhoudt, vertel dit dan aan uw dokter of apotheker. 

Als u ernstige bijwerkingen ervaart, moet dit worden gemeld aan de fabrikant IPSEN Consumer 

Health en de nationale bevoegde instanties. 

 

5. Hoe bewaart u smectaGo®? 

 

Bewaar buiten het bereik en zicht van kinderen.  

 

smectaGo® mag niet worden gebruikt na de vervaldatum die wordt weergegeven op de 

verpakking. Er zijn geen bijzondere bewaaromstandigheden voor dit medisch hulpmiddel.   

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

 

Het hoofdbestanddeel van smectaGo® is diosmectiet, 3 gram per zakje. 
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Andere bestanddelen zijn: caramel cacao aroma*, xanthaangom, citroenzuur monohydraat, 

ascorbinezuur, kaliumsorbaat, sucralose, gezuiverd water.  

 * Samenstelling van caramel cacao aroma: mengsel van natuurlijke en synthetische 

smaakstoffen, karamelkleur E 150d, gekarameliseerde suikersiroop, propyleenglycol E1520, 

water, ethanol, cafeïne.  

Fabrikant:  

IPSEN Consumer HealthCare 

65 quai Georges Gorse  

92100 Boulogne-Billancourt  

Frankrijk 

Telefoon : +33 (0)1 58 33 00 00 

 

Verdeler: 

Ceres Pharma nv 

Lembergsesteenweg 25A 9820 Merelbeke, België 

 

Laatste herziening : november 2018 

Symbolen : 

CE 0426 

  


