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ENTEROSGEL żel 225 g na zaburzenia jelitowe, zatrucia
 

Cena: 88,89 PLN

Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

Enterosgel® – jest innowacyjnym jelitowym adsorbentem (enterosorbent) opracowanym w celu wiązania toksyn, substancji
szkodliwych, patogenów chorobotwórczych i alergenów w przewodzie pokarmowym oraz ich usuwania z organizmu.

Co ważne, Enterosgel nie wchłania się do błony śluzowej jelita i dróg przewodu pokarmowego. Enterosgel naturalnie przechodzi przez
przewód pokarmowy i pochłania toksyny, szkodliwe bakterie i wirusy, w ciągu 12 godzin jest wydalany z organizmu. 

Działanie Enterosgelu jest udowodnione klinicznie, pomaga w zarówno zwykłych zaburzeniach jelitowych, zatruciach żywieniowych, na
kaca jak również w leczeniu ciężkich chorób ogólnoustrojowych, alergii i innych chorób, powodujących zatrucie organizmu. 

Cechy Enterosgelu sprawiają, że ten preparat powinien znaleźć się w apteczce każdej rodziny. Formuła ENTEROSGELU opiera się na
krzemie organicznym, przeznaczonym do usuwania substancji toksycznych z organizmu, poprawy mikrobiocenozy, regeneracji
nabłonka błon śluzowych i innych tkanek w organizmie. Charakteryzuje się wysoką biozgodnością. 

Nie wpływa na mikroelementy i inne korzystne substancje. Niszczy bakterie i chorobotwórcze mikroorganizmy w przewodzie
pokarmowym oraz narządach płciowych (stosowanie aplikacyjne). 

Enterosgel - oryginalny preparat stosowany do kompleksowej detoksykacji organizmu posiada silne właściwości sorpcyjne. Działa na
zasadzie wybiórczego wchłaniania. Pojemnością wchłaniania przewyższa 2-2,5 razy inne tego typu preparaty. Preparat sprzyja
odbudowie naturalnej mikroflory jelit. Wiąże i wyprowadza wirusy. Eliminuje alergeny z organizmu. Powlekając powierzchnie nabłonka
żołądka i jelit, Enterosgel chroni je przed zewnętrznymi chemicznymi i mechanicznymi uszkodzeniami. Poprawia  mikrokrążenie krwi w
śluzówce przewodu pokarmowego i fizjologiczną produkcję śluzu. Posiada właściwości gojące rany. Enterosgel tworzy komfortowe
warunki do regeneracji nabłonka śluzówki, usuwając z prześwitu jelita uszkadzające barierę jelitową substancje i zachowując
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odpornościową ochronę powłok śluzowych (sekrecyjna immunoglobulina A). Enterosgel posiada właściwości pokrywające, nie zakłóca
przyściennego procesu trawienia, nie zatyka przestrzeni między kosmkami i nie wywołuje atonii jelita. Przy miejscowym zewnętrznym
zastosowaniu preparat przyśpiesza gojenie się ran. Enterosgel dzięki szczególnym właściwościom krzemoorganicznej budowy
cząsteczek nie uszkadza śluzówki przewodu pokarmowego. W odróżnieniu od zwykłych sorbentów Enterosgel nie wywołuje zwiotczenia
jelit przy długotrwałym stosowaniu. Preparat jest nieszkodliwy, nietoksyczny, chemicznie obojętny, nie przykleja się do śluzówki jelit, nie
przenika z wnętrza jelit do jamy brzusznej, jest szybko wydalany z organizmu.

Enterosgel® poprawia odporność organizmu i stymuluje ogólną poprawę stanu zdrowia. 

 

Wskazania&nbsp; 

• ostra biegunka o dowolnej przyczynie, jak np. bakteryjna, wirusowa (w tym rotawirusowa), zatrucia pokarmowe, spowodowana
antybiotykoterapią, zespół jelita drażliwego, itp;  • przewlekła biegunka o dowolnej przyczynie, jak np. zespół złego wchłaniania,
przewlekłe zapalenie jelit, itp.;  • niestrawność (dyspepsja);  • zaburzenia mikroflory jelitowej (np. spowodowane antybiotykami);  •
owrzodzenie 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, itp.);  • choroby skóry (atopowe
zapalenie skóry, wyprysk, trądzik pospolity);  • zatrucia w czasie ciąży.

U zdrowych osób Enterosgel® stosuje się w następujących wskazaniach:  • profilaktyka miażdżycy i choroby wieńcowej (poprzez
obniżenie stężenia cholesterolu we krwi);  • profilaktyka przewlekłych zatruć u osób mieszkających w złych warunkach środowiskowych
lub pracujących w miejscach, w których poddawane są ekspozycji na zawodowe czynniki ryzyka (dzięki wspomaganiu usuwania
radionuklidów, soli metali ciężkich z organizmu);  • profilaktyczne odtrucie organizmu. 

 

Działanie 

• łagodzenie lub zapobieganie odczynom toksycznym i alergicznym;  • działanie pomocnicze w zatrzymaniu biegunki lub skracaniu czasu
trwania biegunki;  • łagodzenie objawów niestrawności (dyspepsja);  • 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.

 

Sposób użycia 

Dzieci: Skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu medycznego Enterosgel® potwierdzono u dzieci. Wyrób medyczny Enterosgel® można
podawać dzieciom zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji użycia.

Jak zażywać wyrób medyczny Enterosgel®?  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.

Dorośli:  15 g (1 saszetka lub 1 łyżka stołowa) 3 razy dziennie (45 g/ dobę).

Dzieci:  • powyżej 5 roku życia: 10–15 g (2–3 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (30–45 g/dobę);  • 1–5 rok życia: 5–10 g (1–2 łyżeczki
do herbaty) 3 razy dziennie (15–30 g/dobę);  • poniżej 1 roku życia: 1,7 g (1/3 łyżeczki do herba¬ty) 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.
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Ciężkie zatrucie i intoksykacja 

W 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.

 

Zalecenia dotyczące czasu trwania leczenia 

W przypadku ostrego zatrucia zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 3–5 dni.  W przypadku ciągłej ekspozycji na
substancje toksyczne lub alergii, zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 2–3 tygodni.

 

Przeciwwskazania&nbsp; 

Atonia jelit.

 

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego Enterosgel&reg;&nbsp; 

Bardzo rzadko mogą wystąpić nudności lub zaparcia. 

 

Ciąża i okres karmienia piersią&nbsp; 

Wyrób medyczny Enterosgel® może być zażywany w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią.

 

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.

 

Uwaga 

Należy dobrze wstrząsnąć tubką przed użyciem. 

Podczas wyciskania z tubki wyrobu medycznego Enterosgel® może pojawić się pewna ilość płynu.
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Przechowywać w temperaturze 4–25 °C. Produkt należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia tubki.
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