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Floractin x 20 kaps
 

Cena: 30,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent IPSEN

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Inulina, Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Floractin w postaci kapsułek z żywymi szczepami
probiotycznymi i prebiotykiem (inulina) to synbiotyk, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci, a nawet
niemowlęta już od pierwszych dni życia. Produkt nie wymaga trzymania w lodówce, poza tym kapsułek nie trzeba połykać w całości –
można zmieszać ich zawartość z pokarmem, co na pewno ułatwi podawanie go np. dzieciom.

Na co jest Floractin? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego jest
przyjmowanie wspomagające w przypadku antybiotykoterapii – znajdujący się w nich szczep Lactobacillus rhamnosus może być
stosowany razem z antybiotykiem. W tym przypadku funkcją Floractin jest zmniejszanie ryzyka powikłań antybiotykoterapii, w tym
wystąpienia objawów takich jak mdłości, biegunka, czy też zaburzenia smaku. Produkt można stosować też wspomagająco w
przypadku infekcji układu oddechowego. Z wyrobu Floractin można korzystać także w przypadku biegunki infekcyjnej w celu skrócenia
czasu jej trwania, a oprócz tego znajduje zastosowanie przy wspomaganiu odporności organizmu oraz zmniejszaniu ryzyka wystąpienia
alergii.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek Floractin. W skład 1 kapsułki o masie 450 g wchodzi 6 mld CFU Lactobacillus rhamnosus GG
ATCC 53103 oraz 200 mg inuliny, a także składniki pomocnicze. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Floractin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacjami zawartymi w ulotce. Rekomendowane dawkowanie Floractin
w przypadku niemowląt i dzieci do 12. roku życia to 1 kapsułka dziennie przyjmowana w czasie posiłku. Jeśli natomiast dietetyczny
środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Floractin będzie stosowany przez młodzież w wieku powyżej 12 lat lub
osoby dorosłe, zaleca się przyjmowanie 2 kapsułek dziennie, również podczas posiłku. W przypadku konieczności podawania produktu
Floractin pacjentom, którzy nie są w stanie go połknąć, zaleca się otwarcie kapsułki oraz dodatnie jej zawartości do przyjmowanego
pokarmu. Nie należy przekraczać wskazanych dawek dziennych produktu.

Kapsułki Floractin mają przeciwwskazania – nie każdy powinien z nich korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest
nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, w tym na składniki czynne i pomocnicze. Jeśli po przyjęciu produktu u pacjenta
wystąpią objawy niepożądane, powinien odstawić kapsułki i skonsultować się z lekarzem.
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Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego Floractin w postaci kapsułek powinien być stosowany wyłącznie pod
nadzorem lekarza. Wyrób nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
Kapsułki Floractin nie wymagają przechowywania w lodówce – wystarczy umieścić je w temperaturze pokojowej, zabezpieczając przed
niekorzystnym wpływem wilgoci oraz światła.

Składniki
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, maltodekstryna,otoczka kapsułki -
hydroksypropylometyloceluloza, przeciwutleniacz- palmitynian askorbylu, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu

1 kaps. 450 mg zawiera:

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 6 mld CFU
Białko 0,02 g
Błonnik 0,2 g
Węglowodany 0,2 g
Tłuszcz 0,0 g
Wartość energetyczna 5,38 kJ = 1,29 kcal

CFU (colony forming units) - jednostki tworzące kolonię.

Masa netto
Opakowanie zawiera: 20 kapsułek (1 kapsułka 445 mg).

Charakterystyka

Floractin znajduje zastosowanie:
w antybiotykoterapii - stosowany jednocześnie z antybiotykiem zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z
antybiotykoterapią (biegunka, mdłości, zaburzenia smaku),
wspomagająco podczas infekcji układu oddechowego,
skraca czas trwania biegunki infekcyjnej,
ponadto wspomaga utrzymanie odporności oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii.

Co wyróżnia Floractin?
podwójna ochrona w antybiotykoterapii - połączenie 6 mld Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 z inuliną w jednej
kapsułce,
zastosowanie u niemowląt od pierwszych dni życia,
nie wymaga przechowywania w lodówce.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dla niemowląt i dzieci do 12 roku życia - 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.
Dla dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych - 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.
W przypadku niemowląt i małych dzieci należy otworzyć kapsułkę, po czym dodać jej zawartość do spożywanego pokarmu.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Producent
Ipsen Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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