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Enterol 250 mg, 10 saszetek
 

Cena: 23,83 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g

Opakowanie 10 saszetek

Postać proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent BIOCODEX

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Saccharomyces boulardii

Opis produktu
 

Opis
Enterol 250 mg, lek probiotyczny w proszku do sporządzania zawiesiny doustnej w leczeniu ostrych biegunek. Enterol 250 jest doustnym
lekiem przeciwbiegunkowym, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii, zaliczane są do
probiotyków, czyli żywych mikroorganizmów.

Wskazania

Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych oraz zapobieganie biegunkom występującym po stosowaniu antybiotyków,
Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub
metronidazolem,
Zapobieganie biegunkom podróżnych,
Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym.

Działanie
Przeciwbiegunkowe.

Dawkowanie
Zalecane dawkowanie u dorosłych i dzieci:

Ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 saszetek na dobę przez okres do 1 tygodnia,
Biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 saszetek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii,
Biegunka spowodowana zakażeniem C. difficile: 4 saszetki na dobę przez okres do 4 tygodni,
Biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 saszetek na dobę,
Biegunka podróżnych: 1 do 4 saszetek na dobę przez okres do 1 tygodnia.

Skład
Saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i
fruktoza.
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Przeciwwskazania

Nie stosować jesli wystąpi nadwrażliwość na substancję czynną lub substancję pomocniczą.
Nie stosować przez pacjentów z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjentów w stanie krytycznym lub ze znacznie
zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii.
Nie należy stosować w inny sposób niż zaleca producent.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

