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ENTEROSGEL żel 225 g
 

Cena: 95,00 PLN

Opis słownikowy

Postać ŻEL

Producent K&K HERBAL POLAND

Opis produktu
 

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.

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.

Opakowanie:

Zawiesina doustna, tuba 225 g lub saszetka 15 g (2, 10, 30 saszetek w opakowaniu).
ENTEROSGEL to coś jak "inteligentna" gąbka z porami, których wielkość odpowiada cząsteczkom substancji szkodliwych. Korzystnych
substancji preparat nie absorbuje.

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, spowodowanych zatruciem 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.
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Enterosgel łączy następujące właściwości: wchłanianie i detoksykację. Enterosgel ma stałą porowatą ziarnistą strukturę (podobnie jak
gąbka) z odpowiednim wymiarem porów, których rozmiar pozwala ustalić i wychwytywać tylko substancje toksyczne o średniej masie
cząsteczkowej: toksyczne związki, produkty rozpadu białek, bilirubina, cholesterin, mocznika, kreatyniny.

Skuteczność wyrobu medycznego ENTEROSGEL udowodniono niezależnie od specyfiki patogenów. ENTEROSGEL wyzwala wzrost
prawidłowej mikroflory błon śluzowych (przewód pokarmowy, narządy płciowe, układ moczowo-płciowego) i uniemożliwia namnażanie
się patogenów (m. in. Staphylococcus - gronkowiec złocisty). ENTEROSGEL jest skuteczny w zwalczaniu S. aureus, S.epidermidis jak
również S. saprophyticus (szczepy gronkowca złocistego).

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.

Enterosgel to wyrób medyczny o unikatowym składzie nie mający odpowiedników na świecie, mający zbawienny wpływ na zdrowie
człowieka. Światowej sławy naukowcy opracowali zdumiewającą formułę usuwającą toksyny i patogeny z organizmu. Przybrała ona
postać żelu zawierającego związki krzemu. Formuła ta kompleksowo oczyści Twój organizm ze szkodliwych substancji.

Enterosgel posiada wyraźne sorpcyjne i detoksykacyjne właściwości:
Enterosgel posiada zwiększoną aktywność sorpcyjną (pojemność) - 5 µmol/g i wybiórczość działania.
Wiąże i wyprowadza toksyczne substancje, końcowe produkty metabolizmu: mocznik, kreatyninę, pochodne fenolu i indolu, merkaptany i
in. produkty rozpadu białek, aromatyczne węglowodory, ich pochodne, bakteryjne endo- i egzotoksyny, bilirubinę, cholesterol, organiczne
rozpuszczalniki i in. przemysłowe substancje trujące, inkorporowane radionuklidy.

Wychwytuje i wyprowadza patogenną candida, klebsiella i in. gram ujemne i gram dodatnie mikroorganizmy, a także grzyby rodzaju
Candida. Preparat nie adheruje i nie niszczy saprofitycznej mikroflory jelita (laktobakterii, bifidobakterii itd.). W odróżnieniu od
eubiotycznej mikroflory (laktobakterii, bifidobakterii), patogenna mikroflora nieodpowiednia dla jelit, jest wyprowadzana z organizmu
drogą fizjologiczną na zewnętrznej powierzchni Enterosgelu, co likwiduje objawy zaburzenia równowagi bakteryjnej.

Wiąże i wyprowadza wirusy: wirusy grypy, paragrypy, rotawirusy, cytomegalowirusy i in.
Alergeny: niekompletne alergeny (hapteny) trafiają w pory preparatu całkowicie; pełne alergeny są wyłapywane przez grupy
determinacyjne, które utrzymują się w porach preparatu dzięki wiązaniom hydrofobowym, wielkocząsteczkowa białkowa (przesuwna)
część alergenu jest sorbowana na powierzchni Enterosgelu, co powoduje szybką eliminację alergenu z organizmu.

Enterosgel tworzy komfortowe warunki do regeneracji nabłonka śluzówki, usuwając z prześwitu jelita uszkadzające barierę jelitową
substancje i zachowując 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.

WŁAŚCIWOŚCI SORBCYJNE
Enterosgel - oryginalny wyrób medyczny stosowany do usuwania toksyn z organizmu. Posiada wybiorcze wchłanianie. Pojemnością
wchłaniania przewyższa 2-2,5 razy inne typy sorbentów błon śluzowych jelit.

ODDZIAŁYWANIE NA MIKROFLORĘ
Na skutek selektywnej adhezji Enterosgel, w odróżnieniu od zwykłych sorbentów, wyłapuje patogeny i wyprowadza z organizmu ich
cząstki, posiadające endo- i egzotoksyny. Preparat sprzyja odbudowie naturalnej mikroflory jelit.

REKONSTRUKCJA TKANEK ORGANIZMU
Enterosgel posiada właściwości cytoprotekcyjne. 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. Przyśpiesza gojenie ran.

BEZPIECZEŃSTWO
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.
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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:
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.

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.

Pominięcie zażycia wyrobu medycznego Enterosgel®
Nie należy przejmować się pominiętą dawką. Należy kontynuować zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® wg ustalonego
schematu dawkowania.

Przeciwwskazania
Atonia jelit.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego Enterosgel®
Bardzo rzadko mogą wystąpić nudności lub zaparcia.

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

Stosowanie z innymi lekami
Nie ma dostępnych danych, potwierdzających osłabienie działania terapeutycznego jakiego¬kolwiek produktu leczniczego zażywanego
rów¬nocześnie z wyrobem medycznym Enterosgel®.

Przypadkowe zażycie większej niż zalecana dawki wyrobu medycznego Enterosgel®
Nie opisano przypadków przedawkowania. Wyrób medyczny Enterosgel® jest dobrze tolerowany w wyższych dawkach przez pacjentów,
łącznie z niemowlętami.
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Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę urządzeń
Wyrób medyczny Enterosgel® nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów ani szybkość reakcji psychomotorycznych.

Uwaga:

Należy dobrze wstrząsnąć tubką przed użyciem.
Podczas wyciskania z tubki wyrobu medycznego Enterosgel® może pojawić się pewna ilość płynu.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 4–25 °C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Należy zapobiegać
wysychaniu wyrobu medycznego po otwarciu opakowania. Nie zamrażać! Produkt należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia tubki.

Okres trwałości:

Trzy lata. Nie wolno zażywać po upływie daty umieszczonej na opakowaniu.

W przypadku uszkodzenia opakowania:

Nie stosować produktu jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
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