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Enterol 250 mg x 20 kaps
 

Cena: 38,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOCODEX

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Saccharomyces boulardii

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Enterol 250 mg w postaci kapsułek jest doustnym preparatem o działaniu przeciwbiegunkowym. Na co jest Enterol 250 mg?
Wskazaniem do stosowania leku są ostre biegunki infekcyjne. Produkt leczniczy można też stosować w celu zapobiegania biegunkom
poantybiotykowym. Znajdzie on zastosowanie również w przypadku nawracającej biegunki związanej z infekcją Clostridium difficile. Lek
Enterol 250 mg może także wspomagać leczenie wankomycyną bądź metronidazolem. W składzie leku znajdują się drożdżaki, które
wspierają prawidłową równowagę mikroflory jelitowej, a oprócz tego działają immunomodulująco. Produkt może być pomocny przy
biegunkach bakteryjnych i wirusowych, a oprócz tego można go używać w celu nawadniania organizmu, zapobiegania biegunkom
poantybiotykowym, związanym z żywieniem dojelitowym lub biegunkom podróżujących.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek doustnych Enterol 250 mg. W skład każdej kapsułki wchodzi 250 mg drożdżaków
Saccharomyces boulardii CNCM I-745, a także składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania. Rekomendowane dawkowanie Enterol 250 mg w przypadku ostrej biegunki infekcyjnej to 1–2 kapsułki na
dobę przyjmowane przez nie więcej niż 1 tydzień. W przypadku zapobiegania biegunce poantybiotykowej zaleca się stosowanie 1–2
kapsułek Enterol 250 mg na dobę w czasie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu. Przy biegunce związanej z infekcją C. difficile zaleca
się zażywanie 4 kapsułek na dobę przez okres do 4 tygodni. Jeśli natomiast wskazaniem do stosowania leku jest biegunka związana z
żywieniem dojelitowym, zalecana dawka to 1–2 kapsułki na dobę. Przy tzw. biegunce podróżnych należy zażywać 1–4 kapsułek na dobę
przez nie dłużej niż 1 tydzień. Kapsułki Enterol 250 mg powinny być przyjmowane doustnie. Należy je połykać, popijając szklanką wody.
Jeśli jednak pacjent nie może połknąć kapsułki, dopuszczalne jest jej otwarcie i dodanie zawartości do napoju bądź pokarmu.

W czasie stosowania leku Enterol 250 mg u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Rzadko lek Enterol 250 mg
powoduje wzdęcia. Bardzo rzadko natomiast przyczynia się do wystąpienia wysypki miejscowej lub pokrzywki, a także do świądu, reakcji
alergicznych bądź obrzęku twarzy. Lek może też powodować obrzęk naczynioruchowy, poza tym niewykluczone jest wystąpienie osutki
bądź fungemii. Z częstością nieznaną lek powoduje zaparcia lub ciężkie zakażenia krwi. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie skutki
uboczne stosowania leku, powinien skonsultować się z lekarzem.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Enterol 250 mg. Nie należy z niego korzystać, jeśli pacjent jest uczulony na jego
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substancję czynną lub składniki pomocnicze. Lek nie jest też przeznaczony dla pacjentów z założonym wkłuciem do żyły
centralnej. Leku Enterol 250 mg nie powinny poza tym stosować osoby, które mają znacznie obniżoną odporność, a także pacjenci
hospitalizowani.

Skład

Substancją czynną leku są liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii CNCM I-745, jedna kapsułka zawiera 250 mg
drożdżaków
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian; składniki kapsułki żelatynowej: żelatyna, tytanu dwutlenek.

Wskazania i działanie
Enterol 250 mg to lek przeciwbiegunkowy w postaci kapsułek doustnych, z których każda zawiera 250 substancji czynnej, jaką są
liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii. Substancje te należą do grupy probiotyków, czyli żywych drobnoustrojów
wykazujących korzystny wpływ na stan przewodu pokarmowego poprzez immunomodulowanie oraz wspieranie mikroflory jelitowej
pacjenta.

Warto pamiętać, że utrzymanie równowagi flory bakteryjnej jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania jelit zarówno w aspekcie
trawienia i wchłaniania substancji odżywczych, a także wytwarzania naturalnej odporności na infekcje. Wszelkie zakłócenia w
homeostazie organizmu pacjenta prowadzą do powstania problemów trawiennych, które mogą objawiać się np. biegunkami. Lek Enterol
250 mg jest zatem „substytutem naturalnej flory”, który wpływa na stan mikroflory jelitowej, a także pomaga przywrócić równowagę w jej
przejściowych zaburzeniach.

Lek Enterol 250 mg należy podawać pacjentowi następujących przypadkach:

w ostrych biegunkach bakteryjnych i wirusowych, przebiegających bez krwi w kale i bez znacznego odczynu ogólnego;
jako dodatek do nawodnienia u dorosłych i dzieci;
w celu zapobiegania biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków;
jako dodatek do leczenia antybiotykami w nawracających zakażeniach Clostridium difficile;
w celu zapobiegania biegunkom występującym w żywieniu dojelitowym;
w celu zapobiegania i leczenia biegunki podróżujących.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecane dawkowanie u dorosłych i dzieci

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 kapsułek na dobę biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek na dobę przez
okres do 1 tygodnia.

Sposób podawania
Stosować doustnie. Kapsułkę należy połknąć popijając szklanką wody.
Kapsułkę 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
Kiedy nie stosować leku Enterol:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej
Pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością lub hospitalizowani (z powodu ciężkich chorób lub zaburzeń (osłabienia) układu
odpornościowego)

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
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Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10000 osób):
odnotowano kilka przypadków wzdęć.
Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 osób):
wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd, reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, wysypka na
całym ciele (osutka), przenikanie drożdżaków do krwi (fungemia).
Częstość nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
zaparcia, ciężkie zakażenie krwi (posocznica).

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których
się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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