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Enterol 250 kaps. 0,25 g 20 kaps. (4x5)
 

Cena: 47,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g

Opakowanie 20 kaps. (4x5)

Postać kaps.

Producent BIOCODEX

Substancja
czynna

Saccharomyces boulardii

Opis produktu
 

 

 

 

Enterol 250 mg, 20 kapsułek
 

ENTEROL® jest doustnym lekiem probiotycznym zawierającym drożdże Saccharomyces boulardii
CNCM I‑745. Główne zalety leku probiotycznego 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).
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KIEDY STOSOWAĆ?

 

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

 

 

JAK STOSOWAĆ?

 

 

Sposób przyjmowania – doustnie 

 

 

 

Kapsułki:
Kapsułkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość wsypać do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu
lub dodać do butelki z pokarmem dla dziecka.

U dziecka w wieku poniżej 6 lat zaleca się otwieranie kapsułek i dodawanie ich zawartości do napoju
lub pokarmu.

 

Dawkowanie 
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ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 kapsułek na dobę, przez okres do 1 tygodnia
biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii
biegunka spowodowana zakażeniem C. difficile: 4 kapsułki na dobę, przez okres do 4 tygodni
biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułek na dobę
biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia.

 

 

 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

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

