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Debutir Forte x 60 kaps
 

Cena: 47,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

składniki: maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy;
otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza;
substancja zagęszczająca: alginian sodu;
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych;
barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka Debutir Forte zawiera

Wartość energetyczna: 14,06 kJ/3,41 kcal
Tłuszcz: 0,29 g, w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone: 0,29 g
Węglowodany: 0,11 g, w tym:

cukry: 0 g
Białko: 0 g
Sól: 0,16 g
Maślan sodu: 300 mg*, w tym:

kwas masłowy: 240 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Charakterystyka
Debutir Forte to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który dostarcza organizmowi 300 mg maślanu
sodu w jednej kapsułce. Preparat ten wspomaga proces odżywiania pacjentów, którzy zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami
układu pokarmowego. Kwas masłowy zawarty w Debutir Forte to podstawowy materiał energetyczny dla nabłonka jelit.
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W preparacie Debutir Forte wykorzystano technologię granulacji soli sodowej kwasu masłowego, co chroni go przed całkowitym
wykorzystaniem w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Proces uwalniania maślanu sodu odbywał się stopniowo na całej długości
przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem dolnych odcinków.

Debutir Forte powinien być stosowany do postępowania dietetycznego w następujących stanach:

w zaburzeniach ze strony jelit o charakterze czynnościowym, takich jak: zespół jelita nadwrażliwego, przewlekłe zaparcia, bóle
brzucha, wzdęcia, dyspepsja;
w przypadku ostrych biegunek różnego pochodzenia;
w nieswoistych chorobach zapalnych jelit;
w chorobie uchyłkowej;
w stanach zapalnych jelit po radioterapii i/lub chemioterapii;
po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego;
w zaburzeniach prawidłowego składu flory jelitowej, w tym m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych
chorób przewlekłych;
w niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa).

Stosowanie
Preparat Debutir Forte nie powinien być stosowany w następujących sytuacjach:

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników zawartych w produkcie;
u dzieci z zaburzeniami połykania lub w sytuacji, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność;
u osób niemających określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie.

W przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu Debutir Forte należy natychmiast zaprzestać jego stosowania.

Przeciwwskazania
Debutir Forte należy zawsze przyjmować pod nadzorem lekarza. Preparat przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 7. roku życia.

Zalecane spożycie Debutir Forte:

dorośli: 1 kapsułka przyjmowana doustnie dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się przyjmować preparat przez okres co
najmniej 3 miesięcy;
dzieci powyżej 7. roku życia: 1 kapsułka przyjmowana doustnie raz dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat
przez okres co najmniej 6 tygodni.

Kapsułkę Debutir Forte należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), a następnie popić letnią lub chłodną
wodą. Kapsułki najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Debutir Forte należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny i niewidoczny dla
małych dzieci. Produkt chronić przed wilgocią.

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 kapsułek. Brak masy netto podanej na opakowaniu.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Wstęp
Debutir Forte to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek, które zawierają maślan sodu w mieszaninie
acylogliceroli (mono-, di- i triacyloglicerole), powlekanych membraną alginianu sodu. Substancja ta stanowi ważne źródło energii dla
nabłonka jelita i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie jelit. Specjalna formuła otoczki w postaci mikrogranulatu wspiera lepszą
dystrybucję maślanu sodu w przewodzie pokarmowym, co przyczynia się do uwolnienia kwasu masłowego dopiero w jelicie cienkim
oraz grubym.
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Debutir Forte to preparat, który przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w takich stanach jak m.in. choroby czynnościowe jelit
(zespół jelita drażliwego, bóle brzucha, zaparcia), ostre biegunki różnego pochodzenia, choroba uchyłkowa czy też niedobory pokarmowe
spowodowane stosowaniem diety ubogoresztkowej. Jedno opakowanie Debutir Forte zawiera 60 kapsułek doustnych, które mogą być
przyjmowane przez dorosłych i dzieci powyżej 7. roku życia.

 

Galeria
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