ORVOSI ESZKÖZ ÚTMUTATÓJA

Orális szuszpenzió
ENTEROSGEL® GYOMORBÉLRENDSZERI ADSZORBENS
IBS-SEL ÖSSZEFÜGGŐ AKUT ÉS
KRÓNIKUS HASMENÉS ESETÉN
TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSRA
ENTEROSGEL®
• 225 g-os tubusban
• 90 g-os tubusban
• 15 g-os tasakban
(10 tasakos csomagolás)
JAVASOLT ALKALMAZÁS
Az ENTEROSGEL® az irritábilis bél
szindrómával (IBS) összefüggő akut és
krónikus hasmenés tüneti kezelésére
javallott orális szuszpenzió.
HATÁSMECHANIZMUS
Az ENTEROSGEL® orális béladszorbens
(enteroszorbens). A szerves ásványi
alapú készítmény képes adszorbeálni
bizonyos toxikus és káros anyagokat a
bélben (pl. endotoxinokat és enterotoxinokat). Ezeket fizikailag megköti
a felületén, ily módon csökkentve a
székletürítés gyakoriságát és lerövidítve
a hasmenés időtartamát. A széklettel
együtt távozó ENTEROSGEL® eltávolítja
a szervezetből a megkötött toxinokat
és káros anyagokat, aminek jótékony
hatása lehet az IBS-sel összefüggő akut
és krónikus hasmenés javallott állapotainak kezelésekor.
Összetétel:
polymethylsiloxane
polyhydrate (a metil-kovasav hidrogélje) – 70%, tisztított víz – 30%.
Az ENTEROSGEL® nem tartalmaz tartósítószert, színezéket, glutént, zsírt, cukrot, laktózt, ízesítőszert, sem növényi
vagy állati eredetű összetevőt.
ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS
• Az ENTEROSGEL® készítményt étkezés
vagy egyéb szájon át szedett gyógyszerek alkalmazása előtt vagy után 2
órával vegye be.
• Az ENTEROSGEL® akut hasmenés
esetén 3-5 napig, krónikus hasmenés
esetén akár 21 napig is alkalmazható.
• A bevenni kívánt adagot oldja fel szobahőmérsékletű vízben.
• A tasak csak közvetlenül a felnyitás
után alkalmazható. A tasak tartalmát
oldja fel vízben.
• A tubus a felnyitástól számított 30
napig használható.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA ÉS
AZ ADAGOLÁS
Gyermekek:
1–3 éves korban az ENTEROSGEL®
alkalmazása előtt tanácsos kikérni az
orvos véleményét.
1–6 év: 5 g (körülbelül 1 teáskanál
vagy 1/3 tasak) 50–100 ml vízben
feloldva naponta 3-szor.
7–14 év: 10 g (körülbelül 2 teáskanál
vagy 2/3 tasak) 50–100 ml vízben feloldva naponta 3-szor.
15 év feletti gyermekek és felnőttek: 15–22,5 g (körülbelül 1 leveseskanál vagy 1–1,5 tasak) 200 ml vízben
feloldva naponta 3-szor.
A kezelés kezdetén (az 1. napon)
az első adag a kétszeresére növelhető, és minden székelés után
újabb egyszeri adag adható, naponta 3–6 alkalommal. Az adagok
maximális száma az első napon 8.
• Ha 1-2 napig nincs széklete, akkor
szakítsa meg az ENTEROSGEL® alkalmazását, növelje a folyadékbevitelt,
és a következő széklet után folytassa
a kezelést.
• Krónikus hasmenés kezelésekor
a széklet állagának és a székelés
gyakoriságának megfelelően módosíthatja az adagolást. Híg széklet
esetén akár kétszeres adag is alkalmazható napi 3 alkalommal, normál
széklet esetén pedig naponta egyszer 1 adag is elegendő lehet. A napi
6 adagot ne lépje túl.
ELLENJAVALLATOK
Ne alkalmazza az ENTEROSGEL®
készítményt:
• ha egyéb, módosított (szabályozott)
felszívódású gyógyszert is szed
szájon át;
• ha bélpangásban (bélcsavarodás
miatti súlyos hasmenésben) vagy
bélelzáródásban szenved; vagy
• a készítménnyel szembeni intolerancia esetén (a korábbi alkalmazás
alapján).
ISMERT MELLÉKHATÁSOK
Székrekedés, hányinger.
TERHESSÉG ÉS SZOPTATÁS
Az ENTEROSGEL® alkalmazható terhesség és szoptatás alatt. Amennyiben a
terhesség vagy szoptatás alatt nem érzi
jól magát, tanácsos orvoshoz fordulni.
MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK
Az ENTEROSGEL® befolyásolhatja
egyes szájon át szedett gyógyszerek

felszívódását. Az ENTEROSGEL® készítményt egyéb szájon át szedett
gyógyszerek alkalmazása előtt
vagy után 2 órával vegye be. Ha
egyéb gyógyszert is szed, az ENTEROSGEL® alkalmazásával kapcsolatban érdemes kikérni orvosa vagy
gyógyszerésze véleményét.
• Az ENTEROSGEL® szájon át, étkezések között alkalmazandó.
• Hosszan tartó hasmenés esetén
az ENTEROSGEL® alkalmazása
előtt orvoshoz kell fordulni az
alapbetegség
diagnosztizálása
érdekében.
• Gyermekek esetén a hasmenés
kezelését a szervezet dehidratálódásának megelőzése érdekében
időben egészítse ki orális folyadékpótló oldat alkalmazásával.
• Felnőttek esetén ajánlott az
ENTEROSGEL® kezelést orális
folyadékpótló oldat bevitelével
kiegészíteni a megfelelő hidratálás
biztosítása érdekében.
• Amennyiben a hasmenéses tünetek nem szűnnek meg, feltétlenül
forduljon orvoshoz.
• Láz, véres széklet, dehidratálódás
jelei, 24 órán belül hat vagy több
széklet, egyidejű hasmenés és
hányás, illetve erős vagy állandó
hasfájás esetén mielőbb forduljon
orvoshoz, különösen gyermekek
esetében.
• Az ENTEROSGEL® terméknek a terhesség első trimeszterében történő
alkalmazására vonatkozóan nem
állnak rendelkezésre klinikai adatok. Az ENTEROSGEL® alkalmazása
előtt kérje ki orvosa véleményét.
• A lejárati idő után ne alkalmazza a
készítményt.
• Ha a készítmény csomagolása
megsérült, akkor ne alkalmazza.
• Gyermekek elől elzárva tartandó.
• Ne lépje túl az ajánlott adagot.
• A vitamin-, illetve tápanyaghiányos állapot megelőzése érdekében ne lépje túl a kezelés ajánlott
időtartamát, és ne alkalmazza a
készítményt étkezéskor.
• Ha egyidejűleg egyéb béladszorbenst, például aktívszén-, agyagvagy kaolintartalmú készítményt
is alkalmaz, akkor kérje ki orvosa
véleményét. Orvosa azt tanácsolhatja, hogy a másik készítményt
ne alkalmazza az ENTEROSGEL®
termékkel együtt.
• Az ENTEROSGEL® alkalmazása nem
javallott akut vegyszermérgezés,

gyógyszermérgezés vagy gyógyszer-túladagolás esetén.
Tasak
• A felnyitott tasak csak egyszer alkalmazható.
• A tasakot csak közvetlenül a felnyitás után alkalmazza.
• A mikrobás szennyeződés megelőzése érdekében ne alkalmazza újra
a részlegesen felhasznált tasakokat.
Tubus
• Felnyitás és minden használat előtt
jól rázza fel a tubust.
• Az Enterosgel kinyomásakor kis
mennyiségű folyadék is távozhat a
tubusból vagy a tasakból.
• Felnyitás és minden használat
után szilárdan zárja vissza a tubus
kupakját a kiszáradás és a mikróbás szennyeződés megelőzése
érdekében.
• A tubus csak a felnyitástól számított
30 napig használható.
A KÉSZÍTMÉNY TÁROLÁS:
• A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után az ENTEROSGEL® készítményt tilos alkalmazni.
• Gyermekek elől elzárva tartandó.
• Az ENTEROSGEL® 4 és 30 °C közötti
hőmérsékleten tárolandó.
• Óvja a fagytól.
• Óvja a túl magas hőmérséklettől és
a közvetlen napfénytől.
• A csomagoláson feltüntetett lejárati idő a megfelelően tárolt, bontatlan termékre érvényes.
ÁRTALMATLANÍTÁS
A felhasználatlan ENTEROSGEL® ártalmatlanítása nem igényel különleges
intézkedést. A készítmény biztonságosan a háztartási hulladékba dobható. A csomagolás újrahasznosítható.
Kiszerelés: orális szuszpenzió 225
g-os tubusban, 90 g-os tubusban
vagy 15 g-os tasakban (10 tasakos
csomagolás).
Eltarthatóság: három év. A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után
nem alkalmazható.
Az ENTEROSGEL® készítménnyel
kapcsolatos kérdéseit a következő e-mail-címre küldheti: info@
enterosgel.eu.
A jelen használati útmutató
egyéb nyelvű változatai megtalálhatók a www.enterosgel.eu
címen.

A csomagoláson feltüntetett
szimbólumok magyarázata:

TUBUSOS ENTEROSGEL®

TASAKOS ENTEROSGEL®

Minőségmegőrzési
idő
Tételszám
Gyártó
Kérjük, olvassa el a
használati útmutatót
Hőmérséklet-tartomány
Tanúsított
orvosi eszköz
Eldobható
csomagolás
A használt csomagolást
helyezze egy megfelelő hulladékgyűjtő
tartályba.
A csomagolás újrahasznosítható.
A csomagolásért be
lett fizetve a megfelelő
illeték a meghatalmazott csomagolóvállalat
számára.
Óvja a közvetlen
napfénytől

ADAGOLÁS
Életkor
Gyermek
3–6 év
Gyermek
7–14 let

Gyártó:

15+
és felnőttek

Adag

Gyakoriság

5g
(≈ 1 tējkarote)
vagy 1/3 tasak
10 g
(≈ 2 teáskanál)
vagy 2/3 tasak
15–22,5 g
(≈ 1 leveseskanál)
1–1,5 tasak

3-szor
naponta
3-szor
naponta
3-szor
naponta
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Ügyfélszolgálat: +420 800 414 005
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