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Enterol 250 mg, 20 kapsułek
 

Cena: 47,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g

Producent BIOCODEX

Opis produktu
 

Enterol 250mg jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki Saccharomyces
boulardii, zaliczane są do probiotyków, czyli żywych mikroorganizmów, które przynoszą korzyści zdrowotne dla organizmu gospodarza.
Wpływa na florę jelitową, tzw. „substytutem naturalnej flory”, który umożliwia zrównoważenie jej przejściowego zaburzenia.

Utrzymanie równowagi mikroflory jelitowej jest konieczne dla zapewnienia istotnych czynności przewodu pokarmowego, takich jak:
trawienie, odporność na infekcje oraz wzmocnienie naturalnej odporności. Równowaga flory bakteryjnej jest jednak delikatna i może być
zaburzona przez wiele czynników: stosowanie niektórych leków, w tym antybiotyków, bakteryjne i wirusowe zakażenia przewodu
pokarmowego, zmiana nawyków żywieniowych. Może to powodować szereg problemów trawiennych prowadzących do biegunek.

Wskazania

Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom spowodowanych zażywaniem antybiotyków; jako dodatek do leczenia
metronidazolem lub wankomycyną przy nawracającej biegunce spowodowanej zakażeniem C.difficile; zapobieganie biegunkom
związanym z żywieniem dojelitowym i biegunkom podróżnym.
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Skład

1 kapsułka zawiera substancję czynną: liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii (250mg) oraz substancje pomocnicze: laktozę
jednowodną (32,5mg), stearynian magnezu. W skład kapsułki żelatynowej wchodzi żelatyna i dwutlenek tytanu.

Działanie

Lek ma na celu wzmocnienie naturalnej flory przewodu pokarmowego oraz ochronę nabłonka jelit. Jego stosowanie pomaga skutecznie
odbudować niezbędne do życia bakterie jelitowe, które często giną pod wpływem antybiotyków.

 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą. Zalecane dawkowanie u dorosłych i dzieci w przypadku:
- ostrej biegunki infekcyjnej: 1 do 2 kapsułek na dobę, przez okres do 1 tygodnia,
- biegunki poantybiotykowa: 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii,
- biegunka spowodowana zakażeniem C. difficile: 4 kapsułki na dobę, przez okres do 4 tygodni,
- biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułek na dobę,
- biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia.
Lek stosować doustnie. Kapsułkę należy połknąć popijając szklanką wody. Kapsułkę można również otworzyć, a jej zawartość wysypać
do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu
lub dodać do butelki z pokarmem dla dziecka. U dzieci poniżej 6 roku życia nie jest wskazane stosowanie kapsułek ze względu na
możliwość zadławienia - zaleca się otwieranie kapsułek i dodawanie ich zawartości do napoju lub pokarmu. Nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku,
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Preparatu nie poleca się stosować u osób z założonymi wkłuciami do żyły centralnej oraz
ze znacznie zmniejszoną odpornością lub hospitalizowanych z powodu ciężkich chorób lub zaburzeń (osłabienia) układu
odpornościowego. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży. Lek Enterol zawiera laktozę - nie należy
stosować leku u pacjentów z nietolerancją galaktozy, z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem laktazy (typu
Lapp).
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