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Enterol 250mg x10 saszetek
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biocodex

Postać proszek do przygotowania roztworu

Substancja
czynna

saccharomyces boulardii

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta

Opis produktu
 

Jest doustnym lekiem probiotycznym zawierającym drożdże Saccharomyces boulardii CNCM I‑745. Jedną z jego głównych zalet jest
wszechstronność przejawiająca się tym, że Enterol:

przywraca równowagę mikrobioty jelitowej
może być stosowany zarówno przez dorosłych jak i dzieci
może być stosowany zarówno w celu leczenia biegunki jak i jej zapobieganiu,
jest on dostępny w różnych formach i wielkościach opakowania,
w odróżnieniu od antybiotyków nie leczy tylko biegunki wywołanej bakteriami, ale także pierwotniakami czy wirusami (w tym
rotawirusami).

Wskazania do stosowania

Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych
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

Sposób przyjmowania

Postać leku w saszetkach jest szczególnie zalecana do stosowania u dzieci w żywieniu dojelitowym.
Zawartość saszetki należy wsypać do niewielkiej ilości wody lub osłodzonego napoju, wymieszać i wypić. Proszek z saszetki
można także mieszać z pokarmem.
U dzieci: proszek z saszetki można mieszać z pokarmem lub dodawać do butelki z pokarmem dla dziecka. Mieszanka nie może
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być zbyt gorąca.

Dawkowanie

ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 kapsułek / saszetek na dobę, przez okres do 1 tygodnia
biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kapsułek / saszetek na dobę w trakcie i 7 dni po antybiotykoterapii
biegunka spowodowana zakażeniem C.difficile: 4 kapsułki / saszetki na dobę przez okres do 4 tygodni
biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułek / saszetek na dobę
biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek / saszetek 5 dni przed podróżą oraz w trakcie wyjazdu

Skład:

Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I‑745 oraz substancje pomocnicze m.in.:
laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki)
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