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Tasectan on turvallinen apu ripuliin
Tasectan on uudenlainen ratkaisu ripulin oireiden hoitoon. Valmiste
muodostaa kalvon suolen pinnalle ja suojaa siten tulehtunutta suolen
limakalvoa, jolloin suoli palautuu normaaliin fysiologiseen tilaan. Tasectan
lyhentää ripulin kestoa1 sekä lievittää oireita turvallisesti.
Jokainen aikuinen suomalainen sairastuu akuuttiin ripuliin keskimäärin kerran
vuodessa2, mutta ripulin hoitoon on ollut tähän saakka tarjolla vain vähän
vaihtoehtoja. Apteekeista saatava Tasectan on turvallinen ja tehokas, CEmerkitty tuote ripulin hoitoon. Valmiste on saatavilla kapseleiden lisäksi
jauheena, joka sopii lasten ripulin hoitoon kolmen kuukauden ikäisestä
alkaen.
Tasectan on turvallinen käytössä, eikä sillä ole todettuja haittavaikutuksia.
Valmiste ei vaikuta suolen liikkeisiin eikä myöskään imeydy elimistöön.
Lapsilla paras hoitotulos ripuliin saadaan, kun Tasectania käytetään
yhdessä ripulin nesteytyshoidon (ORS, oral rehydration salts) kanssa. Tutkimuksen mukaan ulostuskertojen
määrä väheni ensimmäisen 12 tunnin aikana merkitsevästi enemmän, kun Tasectania käytettiin yhdessä
nesteytyshoidon kanssa verrattuna nesteytyshoitoon yksinään. Tasectania saaneilla tutkimukseen
osallistuneilla oli myös merkitsevästi vähemmän vetisiä ulosteita. Tutkimuksessa oli mukana 211 lasta, jotka
olivat iältään kolmesta kuukaudesta 12 vuoteen.1
Valmiste sisältää gelatiinitannaattia, joka hajoaa ruoansulatuskanavassa tanniinihapoksi ja gelatiiniksi.
Tanniinihapolla on antimikrobisia vaikutuksia ja gelatiini puolestaan suojaa ohutsuolen limakalvoa. Näillä
mekanismeilla Tasectan lyhentää ripulin kestoa ja lievittää ripulin oireita.
Tasectan on saatavilla apteekista aikuisille 500 mg:n vahvuisena 15 kapselin pakkauksessa sekä lapsille 250
mg:n vahvuisena 20 annosjauhepussin pakkauksessa. 15 kapselin pakkauksen hinta on noin 7,50 euroa ja 20
annosjauhepussin pakkauksen 8,50 euroa. Valmiste on laktoositon, gluteeniton, soijaton ja hiivaton.
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Oy Verman Ab
Tasectanin markkinoija on kotimainen Oy Verman Ab, joka sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon 20.10.2012.
Palkitsemisen perusteena olivat tasainen kasvu, kokonaisen tuoteperheen rakentaminen sekä erinomaisesti
onnistunut sukupolvenvaihdos. Vermanin tuotteisiin kuuluu resepti- ja käsikauppalääkkeitä, ravintolisiä,
haavanhoitotuotteita ja muita terveydenhuollon tarvikkeita. Lisätietoja www.verman.fi,

