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Lakcid Entero 250 mg x 10 kaps
 

Cena: 23,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Saccharomyces boulardii

Opis produktu
 

LEK PROBIOTYCZNY

10 kapsułek twardych

1 kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych suchych drożdżaków Saccharomyces cerevisiae var. boulardii (synonim Saccharomyces
boulardii)
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Zapobieganie występowaniu lub leczenie biegunek różnego pochodzenia

Wskazania do stosowania
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leczenie ostrych
biegunek infekcyjnych

nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile

wspomagająco w leczeniu eradykacyjnym zakażenia Helicobacter pylori
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zapobieganie biegunkom podróżnych

leczenie biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS)

zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym
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Lakcid Entero jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki Saccharomyces
cerevisiae var. boulardii (synonim Saccharomyces boulardii) zaliczane do probiotyków. Drożdżaki te są składnikiem naturalnej flory
jelitowej, której zaburzenia mogą powodować szereg problemów trawiennych prowadzących, m.in. do biegunek.

Dawkowanie

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, młodzież i dorośli
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Leczenie ostrych biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (leczenie biegunki należy kontynuować przez kilka dni po
ustąpieniu objawów); zapobieganie biegunkom podróżnych (przyjmowanie produktu należy rozpocząć 5 dni przed wyjazdem
i kontynuować przez cały okres podróży); wspomagająco w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori:
1 kapsułka ‑ 1 do 2 razy na dobę.

Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile:
4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni.

Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym:
3 kapsułki odpowiadające 750 mg suchych drożdżaków w 1,5 litra roztworu do żywienia dojelitowego na dobę.

U dzieci w wieku 6 miesięcy do 2 lat leczenie należy przeprowadzić pod nadzorem lekarza.

Przechowywanie

<25°C

Leku probiotycznego Lakcid® ENTERO nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
pobierz ulotkę

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
https://176.119.47.105/lakcid/entero/files/ulotka.pdf
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Lakcid® to marka leków probiotycznych

Zapobieganie występowaniu lub leczenie biegunek różnego pochodzenia
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ZAPOBIEGANIE I LECZENIE BIEGUNKI ZWIĄZANEJ Z ANTYBIOTYKOTERAPIĄ
sprawdź

Lakcid Entero. Skład i postać: Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg liofilizowanych (221,25 mg substancji czynnej) suchych
drożdżaków Saccharomyces cerevisiae var. boulardii (synonim Saccharomyces boulardii) co odpowiada min. 10 mld żywych
komórek/1 g liofilizatu oraz substancje pomocnicze o znanym działaniu: 61,25 mg laktozy bezwodnej i sód. Wskazania: Leczenie
ostrych biegunek infekcyjnych. Leczenie biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS). Zapobieganie biegunkom związanym
ze stosowaniem antybiotyków. Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia
wankomycyną lub metronidazolem. Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym. Zapobieganie biegunkom
podróżnych. Wspomagająco w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej. Pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze
znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko wystąpienia fungemii. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne
Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 26594 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.08.27.

Lakcid forte. Skład i postać: Każda kapsułka twarda zawiera minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus: Szczep
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Lactobacillus rhamnosus Pen ‑ 40%; Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N ‑ 40%; Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy ‑ 20%; Pałeczki
oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę,
gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol,
neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę. CFU — jednostka
formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, laktoza, żółcień pomarańczowa
(E110). Każda kapsułka zawiera 115 mg sacharozy i 83 mg laktozy. Kapsułki twarde, celulozowe, składające się z dwóch cylindrycznych
części. Przed rekonstytucją proszek w kapsułce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno
do ciemnobeżowego. Po rekonstytucji powstaje homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń. Wskazania: Poantybiotykowe
zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie
głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy. Zapobieganie biegunce podróżnych. Leczenie wspomagające
w czasie i po antybiotykoterapii. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
(w tym białko mleka krowiego). Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu nr 21228 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.18.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

LAK-E/005/05-2022

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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