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Enterosgel (kompleksowa detoksykacja organizmu) x 10
sasz po 15 g
 

Cena: 81,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Zawiesiny

Producent BIOLINE PRODUCTS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Polymethylsiloxane polyhydrate (hydrożel kwasu metylokrzemowego) – 70 %, woda oczyszczona – 30 %. ENTEROSGEL® nie zawiera
konserwantów, barwników, glutenu, tłuszczów, cukru, laktozy, aromatów, składników pochodzenia roślinnego ani zwierzęcego.

Wskazania i działanie

ENTEROSGEL® to doustny jelitowy adsorbent (enterosorbent). Działa na bazie minerału organicznego ze zdolnością
adsorpcyjną w odniesieniu do niektórych toksycznych i szkodliwych substancji w jelicie (takich jak endotoksyny, enterotoksyny):
wiąże je fizycznie na swojej powierzchni i obniża tym samym częstość oddawania stolca oraz skraca utrzymywanie się biegunki.
ENTEROSGEL® jest wydalany z organizmu ze stolcem i w ten sposób usuwa adsorbowane toksyny i substancje szkodliwe, co
może przynosić korzystne efekty w leczeniu wskazanych stanów ostrej biegunki i przewlekłej biegunki w zespole drażliwego
jelita.

Przeciwwskazania
Atonia jelit, niedrożność jelit, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

ENTEROSGEL® należy przyjmować 2 godziny przed lub po zażyciu leków doustnych.
ENTEROSGEL® należy stosować przez 3 do 5 dni podczas ostrej biegunki i przez okres do 21 dni w razie przewlekłej biegunki.
Przed podaniem wyrób należy rozprowadzić w wodzie o temperaturze pokojowej.
Saszetkę zużyć od razu po otwarciu. Zawartość saszetki rozprowadzić w wodzie.
Wyrób zużyć w ciągu 30 dni po otwarciu tuby
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Dzieci:

Wiek od 1 do 3 roku życia: przed podaniem wyrobu ENTEROSGEL® należy skonsultować się z lekarzem. 1-6 lat: 5 g (ok.1
łyżeczka od herbaty lub 1/3 saszetki) rozprowadzić w 50-100 ml wody, 3x dziennie.
7-14 lat: 10 g (ok. 2 łyżeczki od herbaty lub 2/3 saszetki) rozprowadzić w 50-100 ml wody, podawać 3x dziennie.

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat:

15 g – 22,5 g (ok. 1 łyżka stołowa lub 1 – 1,5 saszetki) rozprowadzić w 200 ml wody, podawać 3x dziennie.

Działania niepożądane
Możliwe działania niepożądane: nudności, wymioty, zaparcia.

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