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ENTEROL 250mg x 10kaps.
 

Cena: 22,34 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 10 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT BIOCODEX

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Saccharomyces boulardii

Opis produktu
 

Opis produktu
Lek zawierający liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii, stosowany w leczeniu biegunek różnego pochodzenia.

Działanie
W czasie pasażu przez przewód pokarmowy żywe Saccharomyces boulardii wywierają działanie biologiczne zbliżone do działania
ochronnego naturalnej flory jelitowej. Hamuje działanie chorobotwórcze niektórych drobnoustrojów i (lub) wydzielanych prze z nie
toksyn, szczególnie Clostridium difficile, będącego główną przyczyną biegunek związanych ze stosowaniem antybiotyków, a także Vibrio
cholerae, typowej bakterii wytwarzającej toksyny i powodującej biegunkę sekrecyjną.

Sposób użycia
Lek do stosowania doustnego. Kapsułkę połknąć popijając szklanką wody.

Wskazania:

ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia;
biegunka 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 kapsułki na dobę;
biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia.

Kapsułki można otworzyć a jej zawartość wsypać do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu lub dodać do butelki z pokarmem
dla dziecka.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest wskazane stosowanie kapsułek ze względu na możliwość zadławienia; zaleca się otwieranie
kapsułek i dodawanie ich zawartości do napoju lub pokarmu.

Przeciwwskazania
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Jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej,
u pacjentów w stanie krytycznym lub u pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii.
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