
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Enterosgel (kompleksowa detoksykacja organizmu) 225 g
 

Cena: 81,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 225 g

Postać Zawiesiny

Producent K&K HERBAL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Enterosgel - detoksykacja organizmu

Enterosgel to wyrób medyczny w formie zawiesiny doustnej sprzedawany w tubie. Jest enetrosorbentem, czyli doustnym jelitowym
adsorbentem. Stanowi wsparcie w walce z objawami chronicznej biegunki w zespole jelita drażliwego (IBS) i ostrej biegunki.

IBS to przewlekła choroba jelita cienkiego i grubego, której najbardziej charakterystycznymi symptomami są bóle brzucha i
nieregularności w rytmie wypróżnień, czyli występowania biegunek i zaparć naprzemiennie.

Nie są znane dokładne przyczyny występowania tych dolegliwości, jednak istnieją czynniki, które pojawiają się stosunkowo często przed
zachorowaniem. Są to np.:
● zaburzenia regulacji na tzw. osi mózg-jelito,
● dysbioza, czyli nieprawidłowy skład mikroflory jelitowej,
● problemy z perystaltyką jelit i ich czynnościami wydzielniczymi.

Z kolei ostra biegunka jest najczęściej wywoływana przez wirusy i bakterie, rzadziej pasożyty. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj drogą
pokarmową, a czynnikami sprzyjającymi jest kontakt z osobą chorą, niewystarczająca higiena rąk, niedobór odporności, bezkwasowość
żołądka, a także spożycie żywności zepsutej lub z niepewnego źródła, np. mięsa, jaj, mleka i jego przetworów czy owoców morza. Ostra
biegunka trwa zazwyczaj do siedmiu dni i może jej towarzyszyć także ból brzucha, nudności, wymioty czy też gorączka.

Pomocny w łagodzeniu tych dolegliwości może być składnik aktywny, który stanowi 70% składu Enterosgelu, czyli hydrożel kwasu
metylokrzemowego. Jest to substancja, która wspiera:
● pochłanianie niektórych niekorzystnych i toksycznych substancji znajdujących się w jelicie, takich jak enterotoksyny i endotoksyny,
● redukcję częstotliwości oddawania stolca poprzez wiązanie toksyn na swojej powierzchni,
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● skrócenie czasu trwania biegunki.

Po spożyciu produktu, hydrożel wraz z toksynami jest w całości wydalany z organizmu wraz ze stolcem. W ten sposób pomaga w walce
z ostrą biegunką, a także przewlekłą biegunką wynikającą z zespołu jelita drażliwego. Pozostałe 30% formuły produkty stanowi woda
oczyszczona, która jest rozpuszczalnikiem dla składnika aktywnego.

Enterosgel należy używać dokładnie według wskazówek producenta. Podanie zbyt dużej, jak i zbyt małej ilości produktu może
doprowadzić do problemów zdrowotnych.
● Dzieciom od 1. do 6. roku życia należy podawać 5 g zawiesiny rozpuszczonej w 50–100 ml wody trzy razy dziennie.
● Dla dzieci od 7. do 14. roku życia maksymalna ilość preparatu to 10 g zawiesiny rozpuszczonej w 50–100 ml i podawanej trzy razy w
ciągu dnia.
● Dzieci powyżej 15. roku życia i dorośli powinni przyjmować od 15 do 22,5 g produktu rozpuszczonego w 200 ml wody trzy razy
dziennie.

Pierwszego dnia podawania preparatu można podwoić pierwszą porcję. Potem należy postępować według powyższych wskazówek i nie
przekraczać ilości, jaką jest 8 porcji zawiesiny na jeden dzień.
Produkt można spożywać na 2 godziny przed lub po przyjęciu jakichkolwiek leków doustnych, między posiłkami. Przed przyjęciem
zawiesiny trzeba rozpuścić ją w odpowiedniej ilości wody.

Enterosgel należy podawać od 3 do 5 dni podczas ostrej biegunki lub 21 dni w przypadku przewlekłej biegunki wynikającej z IBS. Jeśli w
przeciągu 1–2 dni nie pojawi się stolec, trzeba niezwłocznie przerwać stosowanie zawiesiny i zwiększyć ilość wypijanych płynów. Gdy
nastąpi defekacja, należy ponowić podawanie produktu.

Skład

Polihydrat polimetylosiloksanu (hydrożel kwasu metylokrzemowego) – 70 %, woda oczyszczona – 30 %.
Enterosgel® wyrób medyczny – nie zawiera cukru, słodzika, laktozy, tłuszczu, glutenu. Produkt bezbarwny i bezsmakowy, nie
zawiera konserwantów.

Wskazania i działanie
Enterosgel® – jest innowacyjnym jelitowym adsorbentem (enterosorbent) opracowanym w celu wiązania toksyn, substancji
szkodliwych, patogenów chorobotwórczych i alergenów w przewodzie pokarmowym oraz ich usuwania z organizmu.
Enterosgel® poprawia odporność organizmu i stymuluje ogólną poprawę stanu zdrowia.
Enterosgel® nie jest wchłaniany i zostaje wydalony w ciągu 12 godzin od zażycia doustnego.
Główne działanie wyrobu medycznego Enterosgel®:

łagodzenie lub zapobieganie odczynom toksycznym i alergicznym
działanie pomocnicze w zatrzymaniu biegunki lub skracaniu czasu trwania biegunki
łagodzenie objawów niestrawności (dyspepsja)
przyspiesza usuwanie alkoholu z organizmu
pomaga odtworzyć korzystną mikroflorę jelitową
działa ochronnie na błonę śluzową układu pokarmowego i przyspiesza gojenie się jej uszkodzeń
zmniejsza obciążenie toksyczne wątroby i nerek

Enterosgel® stosuje się u dzieci i dorosłych w następujących wskazaniach:

ostra biegunka o dowolnej przyczynie, jak np. bakteryjna, wirusowa (w tym rotawirusowa), zatrucia pokarmowe, spowodowana
antybiotykoterapią, zespół jelita drażliwego, itp
przewlekła biegunka o dowolnej przyczynie, jak np. zespół złego wchłaniania, przewlekłe zapalenie jelit, itp.
niestrawność (dyspepsja)
zaburzenia mikroflory jelitowej (np. spowodowane antybiotykami)
owrzodzenie żołądka i dwunastnicy
zatrucia, w tym intoksykacja alkoholem i narkotykami
przewlekłe choroby wątroby i nerek z towarzyszącą niewydolnością
choroby alergiczne (astma oskrzelowa, alergie po¬karmowe, pokrzywka, itp.)
choroby skóry (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, trądzik pospolity)
zatrucia w czasie ciąży

U zdrowych osób Enterosgel® stosuje się w następujących wskazaniach:
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profilaktyka miażdżycy i choroby wieńcowej (poprzez obniżenie stężenia cholesterolu we krwi)
profilaktyka przewlekłych zatruć u osób mieszkających w złych warunkach środowiskowych lub pracujących w miejscach, w
których poddawane są ekspozycji na zawodowe czynniki ryzyka (dzięki wspomaganiu usuwania radionuklidów, soli metali
ciężkich z organizmu)
profilaktyczne odtrucie organizmu

Dawkowanie
Zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® wraz z pojawieniem się pierwszych objawów choroby.
Wyrób medyczny Enterosgel® należy zażywać doustnie 1–2 godzin przed lub po posiłku. W trakcie zażywania tego produktu zaleca się
wypicie odpowiedniej ilości wody lub rozcieńczenie dawki wyrobu medycznego w połowie szklanki wody przed jego zażyciem.
Dorośli:
15 g (1 saszetka lub 1 łyżka stołowa) 3 razy dziennie (45 g/ dobę).
Dzieci:

powyżej 5 roku życia: 10–15 g (2–3 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (30–45 g/dobę)
1–5 rok życia: 5–10 g (1–2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (15–30 g/dobę)
poniżej 1 roku życia: 1,7 g (1/3 łyżeczki do herba¬ty) przed karmieniem, do 6 razy na dobę (do 10 g/dobę).

Pojedynczą dawkę wyrobu medycznego Enterosgel® można zmieszać przed użyciem z mlekiem matki, wodą, sokiem lub półpłynnym
pokarmem dla niemowląt (w proporcji 1:3).
Ostra biegunka
Pierwsze zażycie: 2 standardowe dawki pojedyncze, a następnie pojedyncza dawka po każdym stolcu. Po zakończeniu biegunki, zaleca
się dalsze stosowanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 5 dni w takiej samej standardowej dawce odpowiedniej do wieku.
Ciężkie zatrucie i intoksykacja
W trakcie pierwszych trzech dni leczenia standardową jednorazową dawkę można zwiększyć dwukrotnie.
Profilaktyka miażdżycy i choroby wieńcowej
Dorośli: 1 standardowa pojedyncza dawka 3 razy dziennie przez 4–6 tygodni.
Profilaktyka przewlekłej intoksykacji u osób mieszkających w złych warunkach środowiskowych lub pracujących w miejscach, w których
są poddawane ekspozycji na szkodliwe czynniki zawodowe
2 dawki standardowe na dobę lub 1 dawka pojedyncza 2 razy dziennie przez 7–10 dni co miesiąc.
Profilaktyczne odtrucie organizmu
1 dawka standardowa 3 razy na dobę przez 10–14 dni. Zaleca się powtórzenie cyklu detoksykacji 3–6 razy w ciągu roku.
W przypadku ostrego zatrucia zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 3–5 dni.
W przypadku ciągłej ekspozycji na substancje toksyczne lub alergii, zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 2–3
tygodni.

Przeciwwskazania
Atonia jelit.
Ciąża i okres karmienia piersią
Wyrób medyczny Enterosgel® może być zażywany w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 4–25 °C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Należy zapobiegać
wysychaniu wyrobu medycznego po otwarciu opakowania. Nie zamrażać! Produkt należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia tubki.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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