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Enterosorbent ENTEROSGEL v klinické praxi
Hodnocený zdravotnický prostředek: ENTERoSGEL

_

perorální suspenze

účelhodnocení: posoudit účinnosta bezpečnost prostředku ENTEROSGEL - enterosorbent pro
perorální použitív léěbě gastrointestinálních onemocnění,
Způsob provedení: podle § 11 odst. 3 písm, b) prostřednictvím jedné nebo více klinických zkouŠek
nbno ;iný"n studií uváděnyin v odborné literatuře, které s§ týkají zdravotnického prostředku u
něhoŽ je prokázána rovnocennost s hodnoceným zdravotnickým prostředkem.
Zadavatel - uýrobce: Bioline Products s,r.o., Krakovská 10, 110 00 Praha 1, Česká republika
Hodnotitel: MUDr, Tomáš Miksa, Na §tádlech 67,25101 Popovičky , ČR
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Kvaliíikace hodnotitele a praxe: Viz přiložený profesníživotopis; hodnotitelabsolvoval ŠkoleníPro
Pň vypracování klinického hodnocenízdravotnického prostředku bYlo
klinické zkoušejícíléčiv.
postupováno póole zasad spiávné klinické praxe pro zkoušejícíléěiv.Hodnotitel má Praxi v
klinického
i<linict<ém zkoušení léčiva zdravotnických prostředků (Zpracovatel Závěreěné zpráw z
praxiv
vnitřní
Oboru
lékařskou
přistroje).
Hodnotitelvykonával
pro
laserové
lékařské
hodnocení
lékařství a má rozsáhlé zkušenosti z íarmaceutického průmyslu v oblastech
alergologie,dermatologie, vnitřního lékařswí a neurologie.
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Datum zahájení klinického hodnocení: 1 0.6,20 1 5
Datum u končen í klinického hod nocení : 30,9.201 5
Datu m vypracová n í závěrečné zprávy : 30, 9. 20 1 5
Datu m p rvn í a ktua l izace záv ér ečnézpr ávy : 1 8. 1 2,20 1 5
Datum druhé aktualizace závérečnézprávy: 10.2.2a16
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eíle a odůvodnění:
pro posouzení charakteristik zdravotnického prostředku ENTEROSGEL. stanovení zpúsobu jeho
pouiiti a bezpečnosti pro uživatele byla vypracována tato zpráva formou kritického zhodnocení
ielevantnich publikovaných klinických studií provedených s prostředkem ENTEROSGEL a
s ostatními aiespoR čásieěně porovnatelnými zdravotnickými prostředky již uvedenými na evroPský

l
l
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Z klinichých studii budou vyhodnoceny a stanoveny údaje pro použitizdravotnického prostředku

ENTEROSGEL:

- lndikace

- Věková skupina

- Dávkování

, kontraindikace
- Nežádoucí účinky
Způsob klinického hodnocení:
R'ešerše odborné literatury - hodnocení klinických studií, které se býkají částeČněporovnatelných
zdravotnických prostředkÚ, u nichž lze prdxázal podobnost zpŮsobu podání a mechanizmu Úěinku
§ dotyčným prostředkem.

Rešerše'publikovaných klinických studií, které se Sýkaji prostředku ENTEROSGEL a PreklinickéhO
hodnocení bezpečnosti prostředku ENTERO§GEL.

Způsob sběru dat:
riinicxe studie provedené s částečněpodobnýmizdravotnickými prostředky by|y získány reŠerŠÍ
databáze EMBASE, byly posouzeny studie dostupné bezplatně v plném znéní.

---''

Klinické studie provedené s prostředkem ENTEROSGEL dodal zadavatel. Byly posuzovány pouze
studie dodané jako reprint odborného časopisu (reprint papírové anebo internetové veze
časopisu).
Preklinická studie bezpečnosti byla dodána uýrobcem jako kopie originálu, podepsaného a
schváleného vědeckou institucí.
Částeěně podobné zdravotnické prostředky regístrované a dostupné na trhu v ČR:
1. Silicea Magen_Darm Gel, uýrobce Anton Hubner GmbH & Co,KG, ú-79236 Ehrenkirchen,
Německo (distributor v ČR OSXRR-salus s.r.o., Voskovcova 1a75í57,150 00 Prana, ČR).
2. Tammex family plus sáčky, rnýrobce ď pharma, Wateďord, lrsko (distributor v ČR Walmark a.s.,
Otdřichovice M,739 61 Třinec, ČR)

Porovnání obdobných přípravků :
Enterosgel
Uěinna složka: polymethylsiloxan polyhydrát
Forma: suspenze ve vodě
Způsob podání: perorálně
Velikost balení:tuba 225 ml

Silicea Mage-darm Gel

Učinná složka: silica gel (pórovitý oxid křemičitý)
Forma; vodný gel
Způsob podání: perorálně
Velikost balení: 500 ml
Tammex family plus, sáčky
Účinná složka: diosmectit 3 g, vláknina 2 g v jednom sáčku
Forma: prášek pro přípravu §uspenze ve vodě
Způsob podání: perorálně
velikost baleni: 8 sáčků
Uvedené enterosorbentní přípravky jsou v ČR na trhu dlouhodobě dostupné jako zdravotnícké
prostředky třídy lla. Dostupné jsou v lékárnách jako volně prodejné přípravky.
Tyto zdravotnické prostředky mají stejnou cestu podání a podobné indikace - žaludečnía střevní
onemocnění (průjmy, nevolnost, zvracení, nadýmání).
Účint<u dosahují fyzikální cestou - úěinek je založen na schopnosti těchto aktivních látek
(polymethylsiloxan polyhydrát, oxid křemičitý, diosmectit) absorbovat na svém povrchu různélátky
a případně bakterie.
Chemicky se tyto látky liší:
polymethylsiloxan polyhydrát = silikon (organická slouěenina křemíku)

silica gel

=

diosmectit

anorganická sloučenina }<řemíku
jílový minerál

=

Odlišná chemická struktura způsobuje odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti těchto látek (velikost
pórů, měrný povrch, absorbčníkapacita, hydrofilita, hydrofobita, spektrum absorbovaných látek) a
nelze tudížvzájemně vyvozovat účinnostnebo nežádoucí úěinky těchto látek. Podrobně viz dále v
ěásti Mechanismus úěinku,

Zabezpečeni věrohodnosti údajůz klinického hodnocení:
K hodnoceníjsou použity údaje publikované ve vědeckých studiích v odborných lékařshých
ěasopisech na územíEU a Ruské Federace, tyto publikace procházejí před uveřejněním redakční
vědeckou oponenturou, Studie byly prováděny podle zásad správné klinické praxe. Pro referenční
zdravotnické prostředky jsou použity pouze studie vypracované na pracovištích v EU a
publikované evropskými autory, popřipadě kritická revize celosvětouých studií, provedená
evropskými autory a publikovaná v impaktovaných evropských odborných ěasopisech a zahrnuté

do evropských doporučených postupů (guidelines),
Do hodnocenínejsou zahrnuly klinické studie provedené se subjekty odíišnéetnické příslušnosti
mimo Evropu (lndie, Pakistán, Čina).
Přehled těchto nepoužitlých klinichých studiíje k dispozici na vyžádání u hodnotitele.
RovněŽ nejsou zahrnuty evropské klinické studie staršínež 5 let. Většina evropských studiíje
mezidobí 1990-2005.
Jediná pouŽitá studie starší5 let je studie a podrobný popis íyzikálních vlastností enterosorbentů
(1 ).

Tyto vlastnosti materiálů se dalšímklinickým zkoumáním nemohou změnit,
U Prostředku ENTEROSGEL je použita kritická revize studie vypracovanó a publikované v čR _
Bystroň J,, Heller L, (5).
Je PouŽita také kritická revize preklinického hodnocení bezpečnosti (akutní a chronická
toxicita, mutagenita a teratogenita) - Stepanov V.S., Federal State Science lnsítution lnstitute of
Toxicology, Petrohrad, Rusko (7), zpracovaná akreditovaným pracovištěm na územíRuské
federace, Tuto §tudii lze akceptovat i pro podmínky notifikace v EU, neboť se jedná o studii na
laboratorních zvířatech, která nemůžebýt ovlivnéna etnickou příslušnostípronandů,
U Prostředku ENTEROSGEL je použita revize odborné literatury publikované v EU (6).
U Prostředku ENTEROSGEL je použita kritická revize studie publikované v Ruské federaci:
Usenko D.V. et Al: Application of Enterosorbents in the Treatment of lntestinal lnfections in
Children With Concomitant Atopic Dermatitis (8). Tato studie je publikována v oíiciálním ěasopise
Ruské lékařskéspolečnosti- PHARMATECA - a splňuje podmínky pro publikaci v odborných
Časopisech v EU (peer reviewed, podmínky dle guidelines MEDDEV 2.7.1. Rev.3). Samotná
klinická studie (8)je v příloze uvedena v publikovaném ruském originále a v úplnémanglickém
Překladu, Podrobná charakteristika časopisu PHARMATECA je uvédena v příioze (9).

Úvod:
PouŽití střevních sorbentŮ (aktivního uhlí, jílů,zeolitů čijiných materiálů obsahujících křemík) je
známo dlouhodobě a v lze je vysledovat i u zvířat (pojídání hlíny).
Moderni střevní sorbenty jsou studovány v kliniclqých studiích za účelemzajištění co největší míry
bezpeěnosti a jsou používány i u malých dětí (bude rozebráno dále v hodnócené literatúře).
Hlavním spoleČným znakem enterálních sorbentů je íyzikálni působení- vazba cizorodých látek na
sorbent a jeho vylouČení stolicí. Enterosorbenty nevykazují žádnou farmakokinetiku (nemají
sYstémové tiČinky), což je zpŮsobeno jejich púsobenímrnýhradně v gastrointestinálním traktu.

V tomto dokumentu uvádíme základní principy použitl a mechanismus účinkusouěasně s
hodnocením bezpečnosti použitíenterosorbentů v léčběžaludečnícha střevních onemocnění a
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Jednotlivá tvrzení jsou podložena publikovanými klinickými studiemi (1_5, B) a Zprávou z
Preklinického hodnocení bezpečnosti (7) a u každého tvrzeníje uveden příslušný odkaz,

Mechanismus úěinku:

Enterosorbenty jsou látky, které vykazují velloý měrný povrch (od 200 m2lg; a na
tento povrch dovedou ve střevě nevratně vázatrúznélátky a plyny (1).
TÍm se sniŽuje pŮsobenítoxinů na střevní sliznici a střevní mikroflóiu a snižuje se možnost
vstřebávání toxinŮ do enterohepatálního krevního oběhu a následné systémóvé působení.

Ve studii Janusz W. et al,(1) je uvedeno porovnání fyzikálních vlastnosti hydrogelu

PolYmethyl§iloxan polyhydrátu (hydrogel polymethylsiloxanu, Énterosgel), silýóvaného pyrogenní
oxidu křemiČitéhoa silica gelu. Jednotlivé enterosorbenty §e lišívafinitě k různým skupinámlátek
(v závislosti na molekulové hmotnosti adsorbovaných látek) (1).
Tento princip "detoxikace" se využívá především při léčběstřevních prújmovrých onemocnění. (2)

poeouzení klinické účinnosti:
V příloze předkládáme klinické studie a guidelines ttýkajícíse použitíenterosorbentů při léčbě
slřevních onemocnění,
Akutní gastoenteritidy:
Guarino et al. (2)aktualizovaliv roce 2014 Evropské doporučeníterapeutických postupů pro léěbu
akutní gastroenteritidy u dětí, Zhodnotili dostupné klinické studie včetně metaanalýz a stanovili
použitíjednotlivých terapeutických postupů z hledis}<a Evidence-Based Medicine (Síla vědeckého
důkazu na stupnici l - Vb, Stupeň doporuěeníA-D).
V části 9,3,3 Adsorbenty je hodnocen diosmektit třídou ll, B (silné doporuěení, středně kvalitní
důkazy). §ilica gel není hodnocen.
Piescik_Lech M. et al. (3) hodnotili v roce 2a12 1ublikovaná dala o léěbě akutní gastroenteritidy u
dětí. Ve 2 citovaných studiích (mimoevropských - Peru, Malajsie) bylo celkem zaiazeno 602 dětí
(věk 1-36 měsíců)s akutním vodnatým průjmem. Ve dvojitě slepém uspořádání byl diosmeKit
nebo placebo použito jako adjuvantní léčbak perorální rehydratační terapii.
V Peru (n=300) bylo signifikantě sníženo množství stolice během 72 hodin (a2,0 t 65,5 g/kg vs.
118,B t 92,5 g/kg, p=0,032) a zkráceno trvání průjmu (medián 68,17 h vs. 118,92 h, p=0,001).
V Malajsii (n=302) byl objem stolice za72 hodin rovněž signifikantně snížen(87,9 t 81,2 g/kg vs.
90,7 t 94,0 g/kg; p = 0,007). Bylo rovněž zkráceno trvání průjmu (medián 25,1 h vs. 32,6 h,
p=0,001).

V souhrnu této části je konstatováno, že navzdory tomu, že Mo studie nebyly provedeny v Evropě,
výsledky potvrdily, že diosmektite jako adjuvantní léčbake standardní rehydrataění terapii
můžeposkytnout přínos v léěbédětí s akutní gastroenteritidou. Tyto dvě mimoevropské studie
potvrdily uýsledky předchozích evropských studií. Nežádoucí tíčinkynejsou uvedeny.
Uehleke et al.: (4) hodnotili silicagel v léčběga§trointe§tinálních onemocnění.
Silicagel na sebe navazuje kyseliny, ionty, toxiny, p|yny a bakterie. Aktivní plocha je 300m2/g,
Do studie bylo zařazeno 90 pacientů, statistická analýza byla provedena u 62 pacientů (28
pacientů bylo v průběhu studie vyřazeno), Průměrný věk pacientů byl 56,5 roku (rozsah 19-72|,
Pacienti trpěli různými zaživacimi obtížemi(podrobně viz (4\), Bylo sledováno skóre příznakúpo
dobu 6-týdenní léěby, V pruběhu léčby(6 týdnů) pokleslo průměrnéskóre příznaků horní ěásti
zažívaciho traktu z 52,2* 31,0 na 33,7 r 2B,7 a průměrnéskóre příznaků dolníčástizažívacího
traktu pokleslo z 39,6 x 24,7 na 22,6 *,21,7 . Celkové symptom skóre pokleslo z 91 ,8 na 56,3.
Tabulkové je podán přehled jednotliuých skupin příznaků.Pokles symptom skóre byl signifikantní
ve všech skupinách (p< 0,001 až p<0,003). Průměrný pokles symptom skóre byl 30o/o pro příznaky
horní části zažívacíhotraktu a 42o/o pro příznaky dolní části zažívaciho traktu.
Většina pacientů hlásila výrazné zlepšení během prvních 3 týdnů podávání, zlepšenípokračovalo
i v dalších 3 týdnech léčebnéhocyklu. Nežádoucí účinkybyly pozorovány u 29 pacientů, celkem
hlášeno 35 nežádoucích účinkůa 1,t hodnoceno jako možný vztah k podávanému prostředku:
nauzea, břišníkřeěe s nauzeou, zácpa, flatulence, gastritida, abdominálnídistenze, svědění
konečníku, zhoršení pálení žáhy, průjem, bolestivá flatulence, krvácení z dásní). 5 hodnoceno jako
pravděpodobný vztah k podávanému prostředku: svědění, křeěe v podbřišku, poruchy spánku,
nauzea, zácpa, Všechny nežádoucí účinkyvymizely během několika dní při sníženídávky nebo
ukončeníléčby,Silicagel je hodnocen autory ja}<o možná vhodná léčebnáintervence akutních
gastroi ntestiná n ích obtíži,způsobených patogeny.
l

Tkachenko et al,(6) studovalívliv Enterosgelu na syndrom dráždivého tračníkus převahou
průjmovitých příznaků u dospělých pacientů, ZaYazena bylo 30 pacientů (16 žen a 14 mužů).
Úěinnost Enterosgelu byla porovnána s pozitivní kontrolou (bismuth tripotassium dicitrate).
Proběhlo dotazníkové hodnocení přiznaků standardním dotazníkem GSRS (Gastrointestinal
§ymptom Rating Scale) a měření myoelektrické aktivíty střeva. Byla hodnocena četnost a kvalita
stolice (Bristol scale). V hodnocení příznakůbyly obě skupiny rovnocenné. To lze považovat za
prokázáníúčinnosti Enterosgelu, dynamika poklesu přiznaků byla především u prújmu a
dyspepsie, Ve skupině užívajícíEnterosgel byl na rozdíl od kontrolní skupiny pozorován rovněž
pokles počtu stolic (pokles na 7 stolic za týden), normalizace konzistence stolice (ažna typ 4 dle

Bristolské stupnice) a pokles bolesti.
Data byla zpracována standardními §tatistickými metodami (Wilcoxonův test, Mann_Whitney test).
Nežádoucí účinkynejsou v této §tudii hodnoceny (publikovány),
Autoři hodnotí příznivě přínos Enterosgelu na klinický stav, sníženíbolesti břicha a normalizaci
Četnosti stolice. Doporučenépodávání je 22,5 g pa§ty (Enterosgel) 3x denně ,t hodinu po jídle
(rozpuštěno ve 200 ml vody anebo zapito nejméně 200 ml vody) po dobu 3 týdnů.

Akutní gastroenteritidy u dětí s atopickou dermatitidou
Usenko et al.(8) hodnotili diosmektit a Enterosgel oproti kontrolní skupině u dětí s akutními
střevními infekcemi a atopickou dermatitidou.
Do studie bylo zařazeno 99 dětí, rozdělených do 2 skupin (diosmektit n= 53, Enterosgel n= 46),
Dalšíkontrolní skupinu tvořilo 26 dětí. 84,60/o až86,80/o dětí bylo ve věku od 0 do 3 let. Rozdíly v
tomto ukazateli mezi skupinami nebyly signifikantní.
Kontrolní skupina byla láčená standardníterapií, Enterosorbenty v obou aktivních skupinách byly
použity jako add-on terapie.
Ve skupinách léčenýchenterosorbenty bylo dosaženo úplnéhovymizenígastrointestinátních
přÍznakŮ do konce třetího dne léčbyu 60,8% (Enterosgel) , 67 ,9o/o (diosmektit) resp. 57,6%

(kontrolní skupina).
§tatisticky signifikantních výsledků při p<0,05 bylo dosaženo ve výskytu jednotlirných příznaků(viz
tabulka 2 v originální publikaci a v překladu), Účinnost prostředku ENTEROSGEL na normalizaci
ěetnosti stolice byla plně §rovnatelná s účinnostídiosmektítu (viz obrázek 1 v originální publikaci a
v překladu).
U pacientů ve všech skupinách došlo v průběhu gastrointěstinální infekce ke zhoršení průběhu
atopické dermatitidy (AD). Těchto pacientů bylo signifikantně méně ve skupinách s enterosorbenty
(diosmektit 50,9%, Enterosgel 56,Sa/o, kontrola 80.87o, p<0,05). Viz Tabulka 5 v publikaci.
U pacientŮ § enterosorbenty došlo k rychlejšímu poklesu SCORAD indexu na konci léěby _ den 7 (Score of Atopic Dermatítis) - standardního ukazatele závažnosti atopické dermatitidy,
používanéhove studiích iv klinické praxiv ČR a v EU, Trváníexacerbace atopické Óermatitidy
bylo rovněž signiíikantně zkráceno oproti kontrolnískupině (17,3 dní Enterosgelvs, 18,2 dní
diosmectite vs. 22 dní kontrola, p< 0,05i.
Nebyly pozorovány žádné nežádouci účinkypři podávání enterosorbentů.
Autoři hodnotí podání enterosorbentů u dětís akutními gastroenteritidami a atopickou dermatitidou
.jako přínosné pro rychlejšíúlevu od příznakůintoxikace, horečky, zkráceni doby pro normalizaci
stolice a sníženírizika exacerbace a závažnosti atopické dermatitidy při vóasném podání
enterosorbentů.

Alergická onemocnění

Bystroň J., Heller L. (5) studovali hydrogel polymethylisoxanu (Énterosgel) v komplexní léěbě
alergických onemocnění u dětí od 2 let. Sledovali symptom skóre alergiekých onemocnění a
snášenlivost přípravku.
Co se týčenežádoucích úěinků,bylo hlášeno 1x nevolnosí a anrar.eni, 1x pocit plynatosti po
dlouhodobéjšímužívánía 1x občasnébolesti svalú a kloubů.

Syndrorn dráždivého tračníku(lrritable BowelSyndrome - lBS)
(6} zkoumali efektivitu a bezpečnost Enterosgelu v léčbělBS u 30 pacientů s
predominantně průjmovi!ým syndromem dráždivého tračníku(D-lBS).
Práce pofurzuje pozitivní vliv léčbyna harmonizaciživota pacientů - došlo k signifikantnímu
poklesu abdominální bolesti, průjmového syndromu, dyspetického syndromu a projevila se
tendence k normalizaci střevní motoriky. Doporučené dávkování přípravku v této indikaci je 22,5 g
třikrát denně 1 hod. před jídlem po tři týdny.
Tkachenko et al

Treatment of lrritable Bowel Syndrome - the patients with diarrhea_predominant lBS (D-lBs)
Per os for 3 consecutive weeks at a dose of 22.5 g 3 times a day 60 minutes before meals,
Signiíicant reduction on the scales of abdominal pain, diarrhea syndrome, dyspeptic syndrome and
a tendency towards normalization of GlT motor-evacuation function is evident.

Dávkování Enterosgelu:
Dospělí a děti nad 6 let: 159 3x denně (15g = 1 polévková lžice'1, 2 hodiny po jídle nebo 1-2 hodiny

před jídlem.
Děti do 6 let: 59 3x denně (5g = 1 kávová lžička),2 hodiny po jídle nebo 1-2 hodiny před jídlem.
2 hodiny po jídle nebo '|-2 hodiny před jídlem.

Dávkováníje identické s dávkováním uvedeným v Preklinickóm hodnocení bezpečnosti(7).
ZlepŠenísyptomú alergických onemocnění i gastrointestinálních příznakůbylo statisticky
i4ýznamné (p=0,024). Byl však malý soubor pacientů. Gastrointestinálni příznaky byly zlepšeny u
44o/o pacientŮ, zatímco příznaky alergie u 5,5o/o až22o/o pacientů. Bylo tedy opětovně prokázáno
příznivépŮsobení na gastrointestinálnl přlznaky, Byla prokázána i mažnost využitíenterosolbentu
jako podpůrné a doplňkové terapie u alergických onemocněnl doprovázených gastrointe§tinálnimi
přiznaky.
NeŽádoucí úěinky, uvedené v této publikaci: zvracení, pocit plynatosti, občasnébolesti svalů a

kloubů (artralgie, myalgie).
Autor doporučuje prostředek ENTEROSGEL jako velmi vhodný přípravek v rámci komplexní léčby
alergických onemocněn í.

použitíu dětí:
Částeěně podobný prostředek diosmektit bylzkoumán u dětíve věku od 1 měsice věku v několika
studiích, kriticky hodnocených v publikaci (3).
Prostředek ENTEROSGEL byl zkoumán u dětí do 3 let věku s akutní infekcí zaživaclho traktu a s

atopickou dermatitidou (8).
BezpeČnost použitíu nezralého organismu prokázala také studie Preklinického hodnocení

bezpečnosti (7).
Prostředek ENTEROSGEL působípouze v zaživacímtraktu, nemá systémovéúčinky,případné
neŽádoucÍ ÚČinky jsou pouze mírnéa málo závažné- z těchto důvodů není nutné omezovat použití

ZP Enterosge| u dětí.
Je potřeba stanovit vhodnou dávku odpovídajícípříslušnévěkové skupině (zejména vzhledem
hmotnosti organismu),

k

Posouzení bezpečnosti - nežádoucí účinky:

Hodnocení snášenlivosti silicagelu publikovali Uehlake et al.: (4). Z g0 pacientů zařazených do
studie bylo zaznamenáno celkem 35 nežádoucích úóinkůu 29 pacientů a 3 závažné nežádoucí
reakce, U 11 neŽádacích účinkůbyla hodnocena možná příčinná souvislost (3x nauzea, 1x břišní
křeČe s nauzeou, zácpa, plynatost, 1x gastritida, 1x nafouknutí břicha, 1x svěděníkonečníku,1x
zhorŠenípyrózy (pálení žáhy),1x průjem, 'lx bolestivá flatulence, 1x krvácení z dásní).
7 neŽádoucích účinkůbylo objasněno přítomnou akutní gastrointestinálnívirovou infekcí. Všechny
gastrointestinální nežádoucí účinkyvymizely během několika dní bez léčby,při sníženídávky (9
pacientŮ) nebo vysazení silicagelu (11 pacientů). Tyto nežádoucí účinkynelze dávat do souvislosti
s přÍpravkem Enterosgel (polymethylsiloxan polyhydrát), jelikož se tato studie zabývájinou účinnou
látkou a to silicagelem (pórovitý oxid křemičitý).
Usenko et al. (8) nepozorovali žádné nežádoucí účinkypři podávání enterosorbentů u dětí do 3 lét
věku.
Bystroň J., Heller L. (5) - ve studii bylo 18 pacientů - nežádoucíúčinky
byly hlášeny: 1x nevolnost a
zvracení a 1x pocit plynatosti po dlouhodobějšim užlvání.
Dále také 1x občasnébolesti svalů a kloubů, které ale nelze dávat do souvislosti s použitím ZP
Enterosgel vzhledem k jeho působenípouze v zažívacímtraktu bez systémového účinku.

Posouzeni bezpečnosti - preklinické (ldaJa |7):
Tato rozsáhlá studie se zabývá posouzením Enterosgelu z hlediska: akutní toxicity, subchronické
toxícity, alergenních vlastností, vlivu na irninutní systém, vlivu na reprodukci, vlivem na nezralý
organismus a vlivem na toxicitu sulfanilamidu.
V ásti Úvod (lntroduction) této studie je uveden původnítext příbalového letáku přípravku
Enterosgel z Ruské federace ze dne 2110512009, kde je mimo jiné uvedeno: "Contraindications.
.

Children under the age of 1 year, idiosyncrasy preparations, intestinal atony, intolerance
sulfanilamides. Pregnancy and lactation: Contraindicated during pregnancý and lactation.',
Studie vyvrací kontraindikaci pro děti mladší1 roku, kontraindik-aci při intoleranci a podávání
sulťonamidu a kontraindikaci během těhotenství a kojení.
Dále Prokazuje, Že ENTERO§GEL je bezpečný pro dlouhodobé kontinuálni podávání (30 dní) u
tePlokrevných Živočichů(potkani, psi), nemá žádnédráždivé úěinky a nevyvolává alergické reakce,
nebyl pozorován žádný vliv na reprodukci a prostředek byl bezpečný i pro nezralý organismus,
podrobná diskuse ke každémutématu je vedena přímo ve studii v přiloze (7\.

Diskuse:

KÍinická ÚČinnost enterosorbentů na bázi diosmektitu a silicagelu je studována dlouhodobě v
klinických studiích zaměřených především na jejich využili při léčběakutních gastrointestinálních
onemocnění fiak u dětí, tak u dospělých),

Ze závérÚ dostupných klinických studiíje zřejmé, že enterosorbenty jsou vhodnou doplňkovou
léČbouu akutních onemocněni zažívaciho traktu, kde pomáhají zkracovat dobu průjmu, snižovat
množství stolic a potlačovat dalšípříznaky.
DalŠÍindikacíje syndrom dráždivéhotračníku v průjmovité formě (D-lB§) _ došlo k poklesu
abdominální bolesti, poklesu průjmového syndromu a dyspetického syndromu a pro.1evila se
tendence k normalizaci střevní motoriky.
ProtoŽe hlavnÍm mechanizmem působeníenterosorbentu 1e nauazání toxínůči bakterií na plochu
enterosorbentu a následné vyloučeníz organizmu stolicí (na ákladě publikace 1), je tím
Podpořena obranyschopnost střevní slíznice a střevní mikroflóry, což vedlo ke zkoumání, zda
enterosorbenty mohou mít pozitivní vliv na léčbunapř. alergických onemocnění. Takovéto
zkoumánÍ bylo provedeno a publikováno i v Českérepublice. V tomto kritickém hodnoceníje
uvádíme pouze jako doplňujícíúdaje ke snášenlivosti enterosorbentů, nikoliv jako základní literární
zdroj (Přesto, Že uvedený český časopis nepatří mezi mezinárodně impaktované, i tato práce
prošla redakčníradou-oponenturou).
Jedná se o publikaci:
BYskoň J., Heller L. (5) - studovali Enterosgelv komplexní léěbě alergických onemocnění.
Sledovali symptom skóre alergických onemocnění, snášenlivost přípravku a nežádoucí účinky.Ve
studii bylo 18 pacientů - nežádoucíúěinky byly hlášeny: 1x nevolnost a zvracenía 1x pocii
plynatosti po dlouhodobějším užívání.Dále 1x oběasné bolestisvalů a kloubů, které ale nelze
dávat do souvislosti s použitím ZP Enterosgel vzhledem k jeho působenípouze v zažívacímtraktu
bez systémovéhoúčinku.

ZlepŠenísyptomŮ alergických onemocněníiga§trointestinálnlch příznaků bylo statisticky
nýznamné (p=0,024). Byl však malý soubor pacientů. Ga§trointestinální příznaky byly zlep§eny u
44a/o pacientŮ, zatimco příznaky alergie u 5,5o/o až 22% pacientťr. Bylo tedy opětovně prokázáno
Příznivé pŮsobení na gastrointestinálni přlznaky, Byla prakázána i možnost využitíenterosorbentu
jako podpŮrné a doplňkové terapie u alergických onemocnénídoprovázenýcň ga§trointestinálními
příznaky.
Účinnost prostředku ENTEROSGEL byla hodnocena v klinických studiích (5, 6, 8),
BezPeČnost prostředku ENTEROSGEL byla hodnocena v preklinickém hodnoceňí bezpečnosti (7)
a v klinichých studiích (5, 8}.
Na základě publikovaných dat lze prostředek ENTEROSGEL považovat za bezpečný pro perorální
Podání u Člověka (7) a částečněporovnatelný s obdobnými zdravotnickými prostředky (1, 8).
Uvedené enterosorbentní připravky jsou v ČR na trhu dlouhodobě jako zdravotnicke prostreuxy
třídy lla. Dostupné jsou v lékárnách jako volně prodejné přípravky,
Mimo klinické studie nebyly hlášeny žádné nežádoucíúčinky
po uvedenípřípravku Enterosgelna

trh.

Míra rizika pro pacienťy:
Prostředek ENTEROSGEL lze používat dospělých a dětí bez omezení věkem s malým rizikem
nežádoucích účinků,
Prostředek se nevstřebává a nelze tedy předpokládat žádnésystémovénežádoucí účinky.
Při předávkování lze očekávat pouze vyššípravděpodobnost gastrointestinálních nežádoucích
účinků,které jsou mírné.
DŮleŽitou složkou způsobu podání je zapili dostatečným množstvím tekutiny, což doporučuji uvést

i

do návodu pro použití zdravotnického prostředku ENTEROSGEL.

Podle publikovaných klinických studií bylo prokázán pozitivní přínos enterosorbentů a prospěch z
uŽÍvánípřevaŽujícínad mírou rizika, Studované enterosorbenty jsou samotnými autory klinických
studií hodnoceny jako doporuěená součást komplexní lóčby.
Je vŠakPotřeba si uvědomit, že všechny enterosorbenty na základé svého mechanizmu rlěinku
mohou na sebe navázat i souěasně podávaná léčiva,ovlivnit tak jejich vstřebávání a následně i
účinnost.Toto upozornění doporučuji uvést v návodu na použití.
Obecně lze riziko hodnotit jako mírné.

Těhotenství a kojení:
Prostředek ENTEROSGEL lze používatběhem těhotensfuía kojení (na základě publikace 7).
Závár:
Klinickó použitía úěinnost enterosorbentů jako doplňkové terapie u gastrointestinálních
onemocnění jsou dobře zdokumentovány (na základě publikací (1-5) (7-8)).
Jsou k dispozici

i

pacientům v ČR.

empirické zkuŠenostis podáváním enterosorbentů, včetně prostředku Enterosgel

Na základě publikovaných dat lze prostředetc ENTEROSGEL považovat za bezpečný pro perorální
Podání u Člověka (Na zákíadě publíkace (7,8)) a ěástečně porovnatelný s obdobnými
zdravotnickýmiprostředky (Na základě publikace (1, 8)}.
PouŽití je pro pacienty pohodlné, bezpďné abezvýznamného rizika nežádoucích účínků
(Na
základě publikaci (3_5) (7,8)),

Vhodné indikace pro použití jsou:

- akutní gastroenteritidy (prŮjmovitá onemocnění) u dospělých a dětí (na základě publikací 1,2,3,
6, 8).
- alergická onemocnění s gastrointestinálnimi přiznaky u dospělých a dětí (na základě publikací 5,
8),

- průjmovitý syndrom dráždivéhotračníku(D-lBs) (na základě publikace (6))

DoporuĚené dávkování a věková skupina:
Doporučné dávkování ve studiích (5, 6, 8):
Dospělí a děti nad 6 let: '| 5g - 22,59 3x denně (15g

= 1 polévková lžíce),2 hodiny po jídle nebo 1-2
hodiny před jídlem.
Dětiod 1 do 6let:59 3x denně (5g = t kávová lžička),2hodiny po jídle nebo 1-2 hodiny před
jídlem.
ProtoŽe ve věku 6 let dochází lc velkému vzestupu dávby, navrhuji středni hodnotu pro věkovou
skupinu 7-14lel a výsledné dávkováni takto:

Dospělí a děti nad 15 let: 15g - 22,59 3x denně (159
nebo po jídle nebo užíváníléků.

= 1 polévková

lžíce),užívejte1-2 hodiny před

Dětive věku 7 - 14let: 10g 3x denně (10g = 2óajové lžičky),užívejte1_2 hodiny před nebo po jídle
nebo uživání léků,
Dětive věku 1-6let: 5g 3x denně (5g
nebo užíváníléků,

=

t ěajová

lžiéRaJ,užívejte1_2 hodiny před nebo po jídle

Zapít dostateěným množstvímtelfitiny (200 ml pro dospělé a děti od 7 let, 50-100 ml pro děti ve
věku 1-6let).
Dostateěný přísun tekutin je rovněž nutný jako součást základni léěby průjmového onemocnění.
U syndromu dráždivéhotračníkupokračujte v léčbě3 týdny.

kontraindikace:
Střevníatonie, zácpa (na základě publikace (7)), střevní neprůchodnost, zvracení (pro riziko
aspirace/vdechnutí) (na základě obecného doporučení), nesnášenlivost přípravku na základě
předchozího použití (na základě obecného doporučení)
Možnénežádoucí účinky:
Nauzea (nevolnost), zvracení, pocit plynatosti (na základě publikace (5))
Do návodu na použití navrhuji doplnit rovněž tento texti
Upozornění:
ENTEROSGEL můžeovlivnit vstřebávání něktených perorálních léčivýchpřípravků - užívejte
Enterosgel 1-2 hodiny před nebo po užíváníléků,
Jestliže užívátenějaké léky, můžetese také poradit ohledně použitípro§tředku ENTEROSGEL se
suýrn lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenstvi a kojení:
Prostředek ENTEROSGEL lze používatběhem těhotenstvía kojení,
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-Translation from the Czech languageFina! clinical eva!uation report (FCER)

Name of clinical evaluation:

Enterosorbent ENTEROSGEL in clinical practice
Evaluated medical device: ENTEROSGEL - peroral suspension
Purpose of evaluation: To assess the effectiveness and safety of ENTEROSGEL
peroral use in the treatment of gastrointestinal afflictions.

Method of execution: According to Section

- enterosorbent for

].1 (3Xb) through one or more clinical trials or other studies

listed in the professional literature concerning a medical device for which equivalence with the evaIuated
medicaldevice has been shown.
Contracting entity - manufacturer: Bioline Products s.r.o., Krakovská 10, 1]-0 00 Prague 1, Czech Republic
Evaluator: Dr Tomáš Miksa, Na Stádlech 67,25L 01 Popovičky, Czech Republic.
Qualifications of the evaluator and experience: See enclosed protessionat CV; the evaluator completed
training for clinical investigators of medicinal products, ln drawing up the clinical evaluation of the
medical device, the procedure was followed according to the principles of proper clinical practice for
investigators of medicinal products. The evaluator has experience in clinical trials of medicinal products
and medical devices (Processor of Final Report from clinical evaluation for medical laser devices). The
evaluator conducted medical practice in the field of internal medicine and has extensive experience in
the pharmaceutical industry in the field of allergology, dermatology, internal medicine and neurology.
Start date of clinical evaluation: 10 June 2015
End date of clinical evaluation: 30 September 2015
Date of final report: 30 September 2015
Date of first update to final report: 18 December 2OL5
Date of second update to final report: 10 February 201-6
Objectives and rationale:
ln order to assess the characteristics of the medical device ENTEROSGEL, establish the method of its use
and the safety for users, this report was drawn up in the form of a critical evaluation of the relevant
published clinical studies conducted with ENTEROSGEL and with other at least partially comparable
medical devices already placed on the European market,
From the clinical studies the following data for use of the medical device ENTEROSGEL will be evaluated
and established:
- lndications
- Age group

- Dosage
- contraindications
- side effects

Method of clinical evaluation:
Study of professional literature - evaluation of clinical studies concerning partially comparable medical
devices for which a similarity in the method of administration and mechanism of action with the device
in question can be shown.
A study of published clinical studies concerning ENTEROSGEL and pre-clinical evaluation of the safety
of ENTEROSGEL.
Method of data collection:
Clinical studies conducted with partially similar medical devices were acquired through research in the
EMBASE database; studies available in full for free were evaluated.
Clinical studies conducted with ENTEROSGEL were provided by the contracting entity. only studies
provided as a reprint of a trade journal were assessed (paper reprint or internet version of the journal).
Preclinical safety studies were provided by the manufacturer as a copy of the original, signed and
approved by the research institution.
Partia|ly similar medical devices registered and available on the Czech market:

1. Silicea Magen-Darm Gel, manufacturer Anton Hubner GmbH & Co.KG, D-7g2g6 Ehrenkirchen,

Germany (Distributor in Czech Republic OSKAR-salus s.r.o., Voskovcova tO75/57, t5O 00 Prague, Czech
Republic).
2. Tammex family plus sachets, manufacturer cf pharma, Waterford, lreland (distributor in Czech
Republic Walmark a.s., Oldřichovice 44,739 6LTřinec, Czech Republic)

Comparison of similar products:
EnterosgeI
Active ingredient: polymethylsiloxane polyhydrate
Form: suspension in water
Method of administration: peroral
Size of package: 225ml tube
Silicea Mage-darm Ge!
Active ingredient: silica gel (porous silicic acid)
Form: aqueous gel
Method of administration: peroral
Size of package: 500ml
Tammex family plus, sachets
Active ingredient: diosmectite 39, fibre 29 in one sachet
Form: powder for preparing a suspension in water
Method of administration: peroral
Size of package: 8 sachets
The above enterosorbent products have long been available in the Czech Republic as Class lla medical
devices. They are available in pharmacies as over-the-counter products.

These medical devices have the same method of administration and similar indications
gastrointestinal afflictions (diarrhea, nausea, vomiting, gas).

-

stomach and

l

They achieve their effect physically

- the effect is based on the ability of these active substances
(polymethylsiloxane polyhydrate, silicic acid, diosmectite) to absorb various substances and potentially
bacteria on their surface.
Chemically these substances differ:
polymethylsiloxane polyhydrate = silicon (organic silicon compound)
silica gel = inorganic silicon compound
diosmectite = clay mineral
The differing chemical structure causes differing physical-chemical properties of these substances (pore
size, surface area, absorption capacity, hydrophilicity, hydrophobia, spectrum of absorbed substances)
and thus it is not possible to mutually infer the effectiveness or side effects of these substances. For

more detail see Mechanism of Effect below,
Ensuring the credibility of data from the clinical evaluation:
Data published in scientific studies in professional medicaljournals in the EU and Russian Federation are
used for the evaluation; these publications undergo peer review before being published. The studies
were conducted according to the principles of proper clinical practice. For the reference medical devices,
only those studies done at locations in the EU and published by European authors are used, or critical
reviews of global studies carried out by European authors and published in prestigious scientific journals
and included in the European guidelines.
Clinical studies carried out using subjects of different non-European ethnicity (lndia, Pakistan, China)
were not included in the evaluation.
An overview of these unused clinical studies is available by request from the evaluator.
Also not included are European clinical studies older than 5 years. The majority of European studies are
in the interval 1990-2005.
The only study older than 5 years used is a detailed description of the physical properties of

enterosorbents

(1).

These properties cannot change through further clinical study.
For ENTEROSGEL a critical review of the study conducted and published in the Czech Republic - Bystroň
J., Heller L. is used (5).
A short review of the pre-clinical safety evaluation (acute and chronic toxicity, mutagenicity and
teratogenicity) is also used - Stepanov, V.S., Federal State Science lnstitution - lnstitute of Toxicology, St
Petersburg, Russia (7), processed by an accredited workplace in the Russian Federation. This study can
also be accepted for the conditions of notification in the EU as it is a study on laboratory anima|s that
cannot be influenced by the ethnicity ofthe subjects.
a'
For ENTEROSGEL a review of academic literature published in the EU is used

(6).

For ENTEROSGEL a critical review of a study published in the Russian Federation was used:. Usenko D.V.
et Al: Application of Enterosorbents in the Treatment of lntestinal lnfections in Children With
Concomitant Atopic Dermatitis (8). This study was published in the official magazine of the Russian
Medical Society - PHARMATECA - and fulfils the conditions for publication in professional journals in the
EU (peer-reviewed, conditions as per MEDDEV 2.7.1. Rev. 3). The clinical study trial itself (8) is included in
the annex in the published Russian original and complete English translation. A detailed characterisation

of PHARMATECA is included in the annex (9).

lntroduction:
The use of intestinal sorbents (activated carbon, clays, zeolites or other materials containing silicon) has
long been known and can also be found in animals (the eating of dirt).

Modern intestinal sorbents have been studied in clinical
trials in order to ensure the greatest level of
safetY and are even used for small children (discussed
below in the literature reviewed).
The primary shared feature of enteral sorbents is their physical
action - the binding of foreign
substances to the sorbent and excretion with the faecei.
Enterosorbents show no pharmacokinetics
(theY do not have sYstemic effects), which is
caused by the fact that they act so|ely in the gastrointestinal

tract.

ln this document We Present the basic principles
of use and the mechanism of effect along with an
evaluation of the safety of using enterosorbents in the
treatment of stomach and intestinal illnesses and
a llergic afflictions accom pa n ied by gastroi
ntesti na l sym ptoms.

The individual claims are backed up by published
clinical studies (1-5, 8) and the Report on pre-Clinical

safety Evaluation (7) and for each claim the appropriate
reference is provided.
Mechanism of effect:

Enterosorbents are substances that exhibit a very
high surface area (over 2oo m2/g)and on this surface
they can irreversibly bind various substances and gases (1).
This reduces the effects of toxins on the intestinal
mucosa and intestinal microflora and reduces the
PossibilitY of toxins being absorbed into the enterohepatic blood circulation
and subsequent system
action.
ln the study byJanusz

w. et al, (1), a comparison is presented of the physical properties
of the hydrogel
(hydrogelof p_otymlthylsiloxane, Enterosgel), silylated pyrogenic
yl uě|El llL :silica
::}::"':*j'T]|^r|,r]l1|..':
and
silica gel, The individual enterosorbents differ in
their affinitý for various groups of substances
(depending on the molecular weight of the
adsorbed substan."r; 1r1.
This principle of "detoxification" is used primarily
in the treatment of intestinal diarrheal illnesses. (2)

Assessment of clinical effectiveness:
ln the annex we Present the clinical studies
and guidelines concerning use of enterosorbents
in
treatment gastrointestinal illnesses.

ln summary of this part it is stated that, despite the fact that these studies Were not conducted in
Europe, the results confirmed that diosmectite can provide a benefit in treatment of children with acute
gastroenteritis as an adjuvant therapy to standard rehydration therapy. These two non-European studies
confirmed the results of previous European studies. No adverse reactions are stated.

Uehleke et al.: (4) evaluated silica gel in the treatment of gastrointestinal illnesses.
Silica gel binds acids, ions, toxins, gases and bacteria. lts active surface area is 3}Omz/e. The study
included 90 patients, with statistical analysis being peďormed for 62 patients (28 patients were
withdrawn during the study). The average age of patients was 56.5 years (range 1,9-72). The patients
suffered from various digestive problems (for more detail see (4))" A symptom score was monitored for 6
weeks of treatment. Over the course of treatment (6 weeks), the average score of symptoms in the
upper part of the digestive tract fell from 52.2 t 31_.0 to 33.7 !28,7 and the average symptom score for
the lower part of the digestive tract fell from 39.6 !24,7 to 22,6 !2I.7 . The overall symptom score fell
from 91.8 to 56.3. An overview of the individual groups of symptoms is provided in a table. The drop in
symptom scores was significant in all groups (p<0.001to p<0.003). The average fall in symptom score
was 30% for symptoms in the upper digestive tract and 42% for symptoms in the lower digestive tract.
The majority of patients reported marked improvement during the first 3 weeks of administration, with
improvement also continuing over the next 3 weeks of the treatment cycle. Side effects were observed
in 29 patients, with a total of 35 side effects reported and ]_1 evaluated as having a possible relationship
to the administered device: nausea, stomach cramps with nausea, diairhea, painful flatulence, gingival
bleeding). 5 were evaluated as having a likely relationship to the administered device: itching, abdominal
cramps, sleep disorders, nausea, constipation. All adverse reactions disappeared during several days
when the dosage was reduced or treatment stopped. Silica gel is evaluated by the authors as a
potentially appropriate therapeutic intervention for acute gastrointestinal problems caused by
pathogens.
Tkachecnko et al. (6) studied the influence of Enterosgel on irritable bowel syndrome with predominant
diarrheal symptoms in adult patients. The study included 30 patients (16 women and 14 men). The
effectiveness of Enterosgel was compared with a positive control (bismuth tripotassium dicitrate).
Questionnaire assessment of the symptoms took place using a standard GSRS questionnaire
(Gastrointestinal Symptom Rating Scale) and measurement of myoelectric activity in the intestine. The
frequency and quality of the stool was evaluated (Bristol scale). ln the evaluation of symptoms both
grouPs were equal. This can be considered to demonstrate the effectiveness of Enterosgel. The dynamic
of drop-off in symptoms was particularly for diarrhea and dyspepsia. ln the group using Enterosgel, in
contrast to the control group, a drop in the number of stools was also observed (drop to 7 stools a
week), as was normalisation of stool consistency (to type 4 on the Bristol scale) and reduced pain.
The data were processed using standard statistical methods (Wilcox's test, Mann-Whitneytest). Side
effects were not evaluated (published) in this study.
The authors positively evaluated the benefit of Enterosgel on the clinical state, reduction,o,f stomach
Pain and normalisation of stool frequency. The recommended dosage is22.5 g of paste (Enterosgel) 3
times a day 1- hour after food (dissolved in 300ml of water or washed down with at least 200ml of water)
for a duration of 3 weeks.

Acute gastroenteritis in children with atopic dermatitis
Usenko et al, (8) evaluated diosmectite and Enterosgel compared to

a, control group in children with
acute intestinal infections with atopic dermatitis.
The study included 99 children divided into 2 groups (diosmectite n=53, Enterosgel n=46).
A further control group comprised 26 children. 84.6% to 86,8% of children were aged 0 to 3 years. The
differences in this indicator between the groups were not significant.

The control group was treated using standard therapy. Enterosorbents in the two active groups were
used as add-on therapy.
ln the groups treated by enterosorbents, complete disappearance of gastrointestinal symptoms was
achieved by the end of the third day of treatment for 60.8% (Enterosgel) and 67 .9% (diosmectite),

compared to 57.60/0 (control group).
Statistically significant results at p<0.05 were achieved in the occurrence of individual symptoms (see
Table 2 in the original publication and translation). The effectiveness of ENTERoSGEL on the
normalisation of stool frequency was fully comparable to the efficacy of diosmectite (see Figure 1 in the
original publication and translation).
For Patients in all groups, atopic dermatitis (AD) worsened over the course of gastrointestinal infection.
There were significantly fewer such pat|ents in the groups using enterosorbents (diosmectite 50,9%,
Enterosgel 56,5%, control 8a.8%, p<0.05). See Table 5 in the publication.
For Patients using enterosorbents, the SCORAD index fell more rapidly at the end of treatment - day 7 (Score of Atopic Dermatitis) - the standard indicator of the severity of atopic dermatitis used in studies
and clinícal Practice in the Czech Republic and the EU. The duration of exacerbation of atopic dermatitis
was also significantly reduced compared to the control group (17.3 days Enterosgel vs 1_8.2 days
diosmectite vs 22 days control, p < 0.05).
No adverse side effects were observed with administration of the enterosorbents.
The authors evaluated the administration of enterosorbents in children with acute gastroenteritis and
atoPic dermatitis as beneficial for quicker relief from the symptoms of intóxication, fever, shortening the
Period before stool normalisation and reducing the risk of exacerbation and severity of atopic dermatitis
with timely administration of enterosorbents.

Allergic l!lnesses
Bystroň J., Heller L. (5) studied the hydrogel of polymethylisoxane (Enterosgel) in comprehensive
2. They monitored the symptom scores of allergic

treatment of allergic illnesses in children under
illnesses and tolerance of the device.

ln terms of side effects, there was 1- report of nausea and vomiting,
use and 1 of occasional muscle and joint pain.

1"

feeling of bloating after prolonged

lrritable Bowe! Syndrome (lBS)
Tkachenko et al (6) studied the effectiveness and safety of Enterosgel in treating lBS in 30 patients With
predominantly diarrheal irritable bowel syndrome (D-lBS).
The work confirmed the positive influence of treatment on harmonising the patients' lives - there was a
significant drop in abdominal pain, diarrheal syndrome, dyspeptic syndrome and a tendency towards
normalisation of intestinal motor function, The recommended dosage for this indication is 22.59 three
n'
times a day, 1 hour before meals for three weeks.
Treatment of lrritable Bowel Syndrome - the patients wíth diarrhea-predominant lBS (D_lBS)
Per os for 3 consecutive weeks at a_dose ot22.5 g 3 times a day 60 minutes before meals.
Significant reduction on the scales of abdominal pain, diarrhea syndrome, dyspeptic syndrome and a
tendency towards normalization of GlT motor-evacuation function is evident.
"

Dosage of Enterosgel:
Adults and children over 6: 15g three times per day (1_5g = ]. tablespoon), 2 hours after meals or ].-2
hours before meals.
Children under 6: 59 three times per day (5g = 1 teaspoon), 2 hours after meals or ].-2 hours before

meals.
2 hours after meals or 1-2 hours before meals.

-:_

Dosage is identical to the dosage listed in the Pre-Clinical Safety Evaluation (7).
lmProvement of symptoms of allergic illnesses and gastrointestinal symptoms was statistically significant
(P=0.024). The set of patients was however small. Gastrointestinal symptoms were improved
in 44% of
Patients, while a|lergy symptoms improved for 55% to 22% of patients, The positive action on
gastrointestinal sYmptoms was thus once again demonstrated. Also demonstrated was the possibility
of
using an enterosorbent as ancillary and supplementary therapy for allergic illnesses accompanied by

gastrointestina l sym ptoms.
Side effects listed in this publication: vomiting, bloated feeling, occasional muscle and joint pain
(arthralgia, myalgia).
The author recommends ENTEROSGEL as a highly appropriate product as part of comprehensive
treatment of allergic illnesses.

use in children:
The Partially similar product diosmectite was studied in children from an age of ]" month in several
studies critically evaluated in publication (3),
ENTEROSGEL was studied in children under 3 with acute infection of the digestive tract and with atopic

dermatitis

(8).

The safety of use in the immature organism was also demonstrated by the study pre-Clinical Safety

Evaluation (7).
ENTEROSGEL aďs solely in the digestive tract, with no systemic effectš, and potential side effects are
mild and not serious - for this reason use of Enterosgel in children need not be restricted"
lt is necessary to establish an appropriate dosage corresponding to the relevant age group (in particular
in light of body weight).
Safety Evaluation - Adverse Side Effects
An evaluation of tolerance of silica gel was published by Uehleke et al.: (4), of 90 patients included in the
studY, a total of 35 side effects were recorded in 29 patients and 3 serious adverse reactions. For 1L
adverse reactions a possible causal connection was evaluated (3 nausea, 1 abdominal cramps with
nausea, constiPation, flatulence, 1 gastritis, 1 abdominal distension, 1 itching anus, 1 worsened pyrosis
(heartburn), 1 diarrhea, 1 painful flatulence, 1_ gingival bleeding).
7 adverse effects were explained by the presence of acute gastrointestinal viral infection. All
gastrointestinal side effects disappeared during several days without treatment, with reduction
of the
dosage (9 Patients) or discontinuation of silica gel (11 patients). These adverse side effects cannot be
associated with Enterosgel (polymethylsiloxane polyhydrate), as this study dealt with a different active
substance, specifically silica gel (porous silica).
Usenko et al. (8) did not observe any side effects when administering enterosorbents tothildren under

3.

BYstroň J., Heller L. (5) - in this study there were 18 patients - adverse effects were reported:
and vomiting and 1 feeling of bloating after prolonged use.

].

nauseau

Also rePorted was

1 occasional muscle and joint pain, which cannot however be associated with use of
Enterosgel in light of its aďion solely in the digestive tract with no systemic effect.

Safety EvaIuation

- Pre-Clinical

Data (7):

This extensive study dealt with the assessment of Enterosgel from the perspective of: acute toxicity,
sub_
chronic toxicity, allergenic properties, influence on the immune system, influence on repioduction,
influence on immature organism and influence on toxicity of sulphanilamide.
ln the lntroduction of this study, the original text of the patient information sheet for Enterosgel
from
the Russian Federation from2'J, May 2009 is included, which states, inter alia: "Contraindications.

Children under the age of 1,year, idiosyncrasy preparations,
intestinal atony, intolerance sulfanilamides.
pregnancy and lactation:
contraindicated during pregnancy and lactation.''
The studY further shows that ENTERoSGEL is safe for
continuous prolonged use (30 days) for warm_
blooded animals (rats, dogs), has no irritant effects and does
not cause a-llergic ,"r.aionr, no influence on
reProduction was observed and the product was also safe for
the immature Órganism. Detailed
discussion of each topic is provided directly in the study in
the annex (7).
Discussion:
The clinical efficacy of enterosorbents on the basis of diosmectite
and silica gel has long been studied in
clinicaI trials focused Primarily on their use in treating acute gastrointestinal
illnesses (in both children
and adults).
From the conclusions of the available clinical studies
it is evident that enterosorbents are an appropriate
ancillarY treatment for acute illnesses of the digestive tract,
where they help reduce the duration of
diarrhea, reduce the amount of stool and suppress other
symptoms.
Another indication is irritable bowel syndrome in its diarrheal
form (D-lBs) - there was a reduction in
abdominal Pain, a decrease in diarrhea syndrome and dyspeptic
syndrome and a tendency to
normalisation of GlT motor-evacuation function,
As the Primary mechanism of action of enterosorbents
is the binding of toxins or bacteria to their surface
and subsequently expelling them from the body through
the stool (on the basis of publication 1"), this
suPPorts the defence of the intestinal mucosa and microflora,
which led to an investigation of whether
enterosorbents can have a Positive influence on treatment
of allergic illnesses, for example. Such study
was conducted and published in the czech Republic
as well. ln this critical evaluation we include these
onlY as additional information on the tolerability of
enterosorbents, not as a primary literature (though
the given Czech journal does not have international impact
factor, this work is also peer-reviewed).
This is the following publication:
Bystroň J,, Heller L, (5) - they studied Enterosgel in
comprehensive treatment of allergic illnesses. They
monitored the sYmPtom score of allergic diseases,
tolerance of the product and sioe erecis.;ň;r;
18 Patients in the studY - the following side effects
were reported: ]. nausea and vomiting and 1 feeling
of bloating after Prolonged use. There was also ]. occasional
muscle and joint pain, which cannot
however be associated with use of Enterosgel in light
of its action solely in the digestive tract with no

;;r"

systemic effect.

lmprovement of the symptoms of allergic illnesses and gastrointestinal
symptoms was statistically
significant (P=0.024). The set of patients was however
small. Gastrointestinal symptoms improved in 44%
of the patients, while allergy symptoms improved
for 5,5% to 22o/oof patients. The positivé action
on
gastrointestinal sYmPtoms was thus once again
demonstrated. Also demonstrated was the possibility
of
using an enterosorbent as ancillary and supplementary
therapy for allergic illnesses acconpanied by
8astroi ntestina l symptoms.
The effectiveness of ENTEROSGEL was evaluated
in clinical studies (5, 6, 8).
The safety of ENTERoSGEL was evaluated in a pre-clinical

safety evaluation (7) and clinical studies (5, 8).

on the basis of the published data, ENTERoSGEL can
be considered safe for peroral administration in
humans (7)

and partially comparable to similar medical devices (1,
8).
These enterosorbent products have long been on
the czech market as class lla medical devices. They are
available over-the-counter in pharmacies.

outside of clinical studies no side effects
have been reported since Enterosgel
was placed on the market.
Level of risk for patients:
ENTEROSGEL can be used in adults
and children with no age restriction
and little risk of adverse effects.
The device is not absorbed and thus
no systemic adverse side effects can
be assumed.
of overdose, onlYgreater likelihood
of gastrointestinalside effeďs, whiJare

$::.:T"

mild, can be

An important component of the method
of administration is to wash it down
with sufficient fluids, which
l recommend to include in the patient
information sheet for ENTER.SGEL.
According to the published clinical

studies, a positive benefit of enterosorbents
has been demonstrated,
and the benefits of use outweigh the
degree of risk. The studied enterosorbents
are evaluated by the
authors of the clinical studies .. . ,.".or-rended
component of comprehensive treatment.
lt is necessary to realise, however,
that allenterosorbents can, on the basis
of their mechanism of effect,
also bind administered medicines, thus
influencing their an-ipi,on and consequently
their
effectiveness. l recommend including
this warning on the information sheet.
ln generalthe risk can be evaluated
as mild,

Pregnanry and breastfeeding:
ENTERoSGEL can be used during
Pregnancy and while breastfeeding (on the basis
of publication 7).
conclusion:
Clinical use and the effectiveness
of enterosorbents as ancillary therapy
for gastrointestinal illnesses
have been well documented (on
the basis of publication,
tr itii-Slt.

:ffi§:r"ňlil::i"":T:,ťo",j.o''n''tration

of enterosorbents, including Enterosgel,
to patients in the

on the basis of the Published data, ENTEROSGEL
can be considered safe for peroral
administration in
humans (on the basis.ofPublications (7,8))
and partially comparable to similar
medicaldevices
(on the
basis of publications (1,
S)).

Use for Patients is comfortable, safe
and without significant risk of side
effects (on the oašis of
publications (3-5) (7, 8)).

Appropriate indications for use are:

;::::§i"'oenteritis

(disease-associated diarrhea)
in adults and children (on the
basis of publications

1,

- allergic illnesses with gastrointestinal
symptoms in adults and children (on
the basis of publications 5, 8)
- irritable bowel syndrome
with diarrhea 1o-1as; (on the basis
of publication (6))

Recommended dosage and age groups:
Recommended dosa|e in stuOies
1S, Ó, 8;,
over 6: tsg - 22,.5gtÁree times a day (l5g

ffť::andrchildren

=

ltbsp), 2 hours after meals or

]._2

hours

Children from ].-6: 59 three times a day (5g = ltsp), 2 hours after meals or ]_-2 hours before meals.
Because there is such a great increase in dosage at the age of 6, l recommend a middle value for the age
group 7-I4, with the resulting dosage as follows:
Adults and children over ].5:
meals or taking medication.

1,5g

- 22.59 three times a day (15g

Children from7 to 14: 10g three times a day (10g
medication,
Children from 1 to 6: 59 three times a day (5g
medication.

=

=

=

]_tbsp), use ].-2 hours before or after

2tsp), use 1-2 hours before or after meals or taking

ltsp), use 1-2 hours before or after meals or taking

Wash down with a sufficient amount of fluid (200ml for adults and children over 7 ,50-1_00ml for
children aged 1-6).
A sufficient intake of fluids is also necessary as part of basic treatment of acute diarrhea.
For irritable bowel syndrome continue with treatment for 3 weeks.

contraindications:
lntestinal atony, constipation (on the basis of publication (7)), intestinal obstruction, vomiting (due to
risk of aspiration/inhalation) (on the basis of general recommendation), intolerance based on prior use
(on the basis of general recommendation)
possible adverse side effects:
Nausea, vomiting, bloated feeling (on basis of publication (5))
l recommend adding the following text to the patient information sheet:

Note:
ENTEROSGEL may affect the absorption of some medicines that are administered orally - use
ENTEROSGEL 1-2 hours before or after taking medication.
lf you are taking any medication, you may also consult with your doctor or pharmacist regardin8 taking
ENTEROSGEL.

Pregnancy and breastfeeding
ENTEROSGEL may be taken during pregnancy or while

breastfeeding.

n,
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