
Моля, прочетете тази инструкции внимателно. 
Запазете тази листовка тъй като тя съдържа 
важна информация, която трябва да следвате 
по време на използвате на този продукт. Може 
да се наложи да я прочетете отново. Ако имате 
някакви допълнителни въпроси, попитайте 
Вашия лекар или фармацевт. 

 1. Какво е Enterosgel® и за какво се 
използва?Enterosgel® е медицинско изделие 
клас IIа. Enterosgel® е иновативен чревенн 
адсорбент (Ентеросорбент), който се свързва 
токсини в стомашно-чревния тракт и премахва 
вредните вещества, патогени и алергени от 
тяло. Така всички органи функционират по-
добре. 

Enterosgel е подходяща и против остра диария. 

Enterosgel® се използва и при деца и 
възрастни за следните проблеми: • остър 
гастроентерит (заболяване свързано с диария) 
при възрастни и деца,• алергични заболявания 
със стомашно-чревнии симптоми при 
възрастни и деца,• синдром на раздразнени 
черва с диария.  

Препоръчителна доза 

Възрастни и деца над 15г: 15-22,5 гр  три пъти 
на ден (15 г = 1 супена лъжица) 

Деца на възраст от 7-14: 10 грама три пъти на 
ден (10 г = 2 чаени лъжички) 

Деца на възраст 1-6: 5 грама три пъти на ден 
(5 г = 1 чаена лъжичка) 

Приемайте  с достатъчно количество течност 
(200 мл за възрастни и деца на 7 и повече,50-
100 мл за деца на възраст 1-6). А достатъчен 
прием на течности е необходим също така като 
част от основното лечение на остра диария. 

Използвайте 1-2 часа преди или след хранене 
или след като сте приели медикаменти. 

Забележка 

Enterosgel® може да повлияе абсорбцията на 
някои лекарства, които се прилагат орално. 
Enterosgel® се приема 1-2 часа преди или 
след като се приемат медикаменти. 

Ако приемате някакви лекарства, може също 
така да се консултирайте с вашия лекар или 
фармацевт, по отношение на използване на 
Enterosgel®. 

Противопоказания 

Атония на червата, чревна непроходимост, 
нетолерантност въз основа на предходно 
използване. 

Бременност и кърмене 

Enterosgel® може да се приема по време на 
бременност или по време на кърмене. 

Възможни нежелани реакции: Гадене, 
повръщане, запек. 

2. Допълнителна информация 

Състав: полиметилсилоксан полихидрат 70%, 
пречиства вода 30%. 

Enterosgel® е без захар, без подсладител, без 
лактоза, без глутен, без мазнини,  без цвят, 
без аромат и без консерванти. 

Опаковка: Перорална суспензия, туба 90 г, 
туба 225 г, саше 15 г (10 пакетчета в 
опаковка). 

Забележка: Разклатете добре преди 
отваряне. 

При изстискване на  Enterosgel® от тръбата 
може да се появи малко количество течност. 

Съхранение: Да се съхранява при 
температура от 4-25 ° C. Не замразявай!!!. 

Дръжте далеч от деца. 

Избягвайте изсушаване след отваряне на 
опаковката. 

Използвайте този продукт в рамките на 30 дни 
след отваряне на на тубата. 

Срок на годност: До датата, посочена на 
опаковката. 

Какво да правим, ако опаковката е повредена: 
Не използвайте продукта, ако опаковката е 
повреден. Orraall ssuussppeennssiioonn 
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