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Enterol, 250mg, 50 kapsułek
 

Cena: 65,86 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps. (butelka)

Postać kaps.

Producent BIOCODEX

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Enterol, 250ml, 50 kapsułek

Enterol 250 w kapsułkach jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki
Saccharomyces boulardii, zaliczane do probiotyków, czyli żywych mikroorganizmów, które przynoszą korzyści zdrowotne dla organizmu
gospodarza. Jelitową florę bakteryjną tworzą miliardy mikroorganizmów.

Utrzymanie równowagi mikroflory jelitowej jest niezbędne 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: zakażenia przewodu pokarmowego
zarówno wirusowe, jak i bakteryjne, przyjmowanie niektórych leków, w tym antybiotyków, zmiana nawyków żywieniowych. Może to
powodować szereg problemów trawiennych prowadzących do biegunek. Enterol 250 jest lekiem wpływającym na florę jelitową, tzw.
substytutem naturalnej flory, który umożliwia zrównoważenie jej przejściowego zaburzenia.

Wskazania:
Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka
spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem;zapobieganie biegunkom
związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych

Dawkowanie i sposób podawania: 
Doustnie; ostra biegunka infekcyjna:1 do 2 kaps./sasz. na dobę przez okres do 1 tygodnia; biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kaps./sasz.
na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii; biegunka spowodowana zakażeniem C.difficile: 4 kaps./sasz. na dobę przez okres do 4
tygodni; biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kaps./sasz. na dobę; biegunka podróżnych:1 do 4 kaps./sasz. na dobę
przez okres do 1 tygodnia. Zawartość sasz. zmieszać z niewielką ilością płynu lub pokarmem i wypić. Kaps. połknąć popijając wodą;
kaps. można otworzyć (zalecane u dzieci poniżej 6 lat ze względu na możliwość zadławienia), a jej zawartość wsypać do napoju lub
pokarmu. U dzieci i w żywieniu dojelitowym zaleca się stosowanie prep. w sasz.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiemzałożonym do żyły centralnej

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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