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EnterosGel zawiesina 10 saszetek
 

Cena: 111,89 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 saszetek

Postać zawiesina doustna

Producent/
Dystrybutor

K&K HERBAL POLAND

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis 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 Enterosgel stosuje się u dzieci i dorosłych w następujących wskazaniach:  ostra biegunka o dowolnej przyczynie, jak np.
bakteryjna, wirusowa, zatrucia pokarmowe, spowodowana antybiotykoterapią, zespół jelita drażliwego itp.   przewlekła biegunka o
dowolnej przyczynie, jak np. zespół złego wchłaniania, przewlekłe zapalenie jelit, itp.  niestrawność  zaburzenia mikroflory jelitowej  
owrzodzenia żołądka i dwunastnicy  zatrucia, w tym intoksykacja alkoholem i narkotykami  przewlekłe choroby wątroby i nerek z
towarzyszącą niewydolnością  choroby alergiczne (astma oskrzelowa, alergie pokarmowe, pokrzywka)  choroby skóry (atopowe
zapalenie skóry, wypryski, trądzik pospolity)  U zdrowych osób stosuje się w następujących wskazaniach: profilaktyka miażdżycy i
choroby wieńcowej   profilaktyka przelekłych zatruć u osób mieszkających w złych warunkach środowiskowych lub pracujących w
miejscach, w których poddawane są ekspozycji na zawodowe czynniki ryzyka   profilaktyczne odtrucie organizmu  Działanie łagodzenie
lub zapobieganie odczynom toksycznym i alergicznym  działanie pomocnicze w zatrzymaniu biegunki lub skracaniu czasu trwania
biegunki  łagodzenie objawów niestrawności   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  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.  Standardowy schemat dawkowania w zależności od wieku. Dorośli: 15g (1 saszetka lub 1 łyżka stołowa) 3 razy dziennie
(45g/ dobę). Dzieci: • powyżej 5 roku życia: 10–15g (2–3 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (30–45 g/dobę);  1–5 rok życia: 5–10g
(1–2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (15–30 g/dobę);  poniżej 1 roku życia: 1,7g (1/3 łyżeczki do herbaty) 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
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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.  Przeciwwskazania Nie należy zażywać tego wyrobu medycznego jeżeli u pacjenta w wywiadzie stwierdzi się atonię jelit. Pacjent
powinien poinformować swojego lekarza, że zażywa ten wyrób medyczny.  Działania niepożądane Bardzo rzadko mogą wystąpić
nudności lub zaparcia.  
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