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Lacidofil x 20 kaps (sprzedajemy wyłącznie do odbioru
osobistego)
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent LALLEMAND SA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
rhamnosus

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Lacidofil w postaci kapsułek z bakteriami kwasu mlekowego to probiotyk, który może być stosowany w profilaktyce i leczeniu
różnego pochodzenia zaburzeń mikroflory jelitowej, które objawiać mogą się między innymi biegunkami. W skład leku wchodzą
naturalnie występujące w ludzkim przewodzie pokarmowym bakterie kwasu mlekowego, będące istotnym elementem mikroflory
jelitowej. Produkt może być stosowany przez osoby dorosłe, młodzież i dzieci, a także niemowlęta. Pomaga w przywracaniu i utrzymaniu
równowagi flory bakteryjnej jelit, co zapewnia ochronę przed chorobotwórczymi mikroorganizmami.

Wskazaniem do stosowania kapsułek probiotycznych Lacidofil jest zapobieganie zmianom mikroflory jelitowej w czasie
antybiotykoterapii i po jej zakończeniu, a oprócz tego leczenie wspomagające przy i po antybiotykoterapii. Lek może być stosowany
również w celu zapobiegania biegunce podróżnych, a dodatkowo można go wykorzystać w leczeniu nawracającego rzekomobłoniastego
zapalenia okrężnicy. Lek dostarcza do jelit bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus R0011 oraz Lactobacillus helveticus
R0052, które są bardzo ważne dla utrzymania prawidłowego składu mikroflory tego obszaru, wpływając jednocześnie na prawidłowe
funkcjonowanie układu.

W opakowaniu kartonowym znajduje się 20 kapsułek Lacidofil zapakowanych w blister. W skład każdej z nich wchodzi 2x109 CFU
bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011 oraz Lactobacillus helveticus R0052, a także składniki pozostałe, czyli kwas
askorbowy, stearynian magnezu, maltodekstryna oraz żelatyna. Lek Lacidofil powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się w dołączonej do niego ulotce. Kapsułka powinna być przyjmowana doustnie w czasie posiłku lub do 30 minut przed
nim. Pacjenci, którzy nie mogą połknąć kapsułki (niemowlęta i małe dzieci) mogą spożyć jej zawartość w postaci zmieszanej z
pokarmem lub chłodną wodą.

Zalecane dawkowanie jest zależne od wskazania lekarskiego i wieku pacjenta. Jeśli lek ma być przyjmowany w celach zapobiegania
zaburzeniom mikroflory jelitowej w czasie lub po antybiotykoterapii, czy też w prewencji biegunki podróżnych, zaleca się następujące
dawkowanie: dzieci w wieku poniżej 4 lat powinny przyjmować 1 kapsułkę na dobę, dzieci w wieku 4-12 lat 1-2 kapsułek na dobę, a
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młodzież i dorośli 1 kapsułkę 3 razy na dobę. Lek powinien być stosowany minimum przez 10 dni. W przypadku leczenia
wspomagającego w czasie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu, a dodatkowo przy nawracających rzekomobłoniastych zapaleniach
okrężnicy dawkowanie jest inne. Zaleca się podawanie niemowlętom 1 kapsułki na dobę, dzieciom w wieku 1-4 lata 1 kapsułki 2 razy na
dobę, dzieciom w wieku 4-12 lat 1 kapsułki trzy razy na dobę, a młodzieży i dorosłym 1-2 kapsułek 3 razy na dobę. Lek powinien być
wówczas stosowany przez 14 dni.

Lek może wywoływać u niektórych pacjentów działania niepożądane, choć nie muszą one wystąpić u każdej osoby, która go przyjmuje. 
Skutki uboczne wynikające ze stosowania leku Lacidofil są bardzo rzadkie, a należą do nich reakcje nadwrażliwości, które objawiają się
wysypką bądź wystąpieniem biegunki. Jeśli w związku z przyjęciem leku Lacidofil u pacjenta wystąpią wspomniane objawy, powinien
odstawić lek.

Lek Lacidofil nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub pomocniczą preparatu. Nie
należy go podawać pacjentom ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów, a także uczuleniem na białko mleka krowiego bądź soję.
Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem leku Lacidofil.

Lek Lacidofil należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek powinien być przechowywany w
temperaturze 2-8°C, dlatego powinno się go umieścić w lodówce. Poza lodówką lek może być przechowywany jedynie przez 14 dni, a po
upływie tego czasu preparat należy wyrzucić (nie można go ponownie umieszczać w lodówce). Preparatu leczniczego Lacidofil nie
powinno się stosować po upływie jego terminu ważności.

Skład
1 kapsułka zawiera 2x10^9 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus oraz substancje
pomocnicze: kwas askorbowy, magnezu stearynian, maltodekstryna, żelatyna.

Wskazania i działanie
Lacidofil jest lekiem dostępnym bez recepty. Substancją czynną preparatu jest lactobacillus - bakterie kwasu mlekowego. Lacidofil
stosuje się w zapobieganiu biegunkom podróżnych, leczeniu wspomagającym po antybiotykoterapii, nawracającym rzekomobłoniastym
zapaleniu okrężnicy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Ddorośli i dzieci po 12. miesiącu życia: profilaktycznie 1 kapsułka raz na dobę; leczniczo 1–2 kapsułki trzy razy na dobę;
Niemowlęta: profilaktycznie 1 kapsułka raz na dobę; leczniczo 1–2 kapsułki raz na dobę.

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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