INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Suspensie perorală

ADSORBANT GASTROINTESTINAL
ENTEROSGEL® PENTRU UTILIZARE
ÎN CAZ DE DIAREE ACUTĂ SAU
CRONICĂ ÎN CAZ DE IBS
ENTEROSGEL®
• Tub 225 g
• Tub 90 g
• Plic 15 g (10 plicuri într-un pachet)
MOD DE UTILIZARE PROPUS
ENTEROSGEL® este o suspensie
perorală indicată pentru tratamentul simptomatic al diareei acute
precum şi al diareei cronice asociate
sindromului colonului iritabil (IBS).
CE ESTE ENTEROSGEL® ŞI PENTRU CE SE FOLOSEŞTE
ENTEROSGEL® este un adsorbant intestinal ce se administrează pe cale
orală (entero-sorbent). Este bazat
pe un mineral organic ce are capacitatea de adsorbție a substanțelor
toxice și nocive din intestin (de ex.
endotoxine, enterotoxine), pe care
le leagă fizic pe suprafața sa și le
elimină din organism, contribuind
la reducerea frecvenței defecației
și duratei diareei. ENTEROSGEL® se
elimină din corp prin scaun şi astfel
îndepărtează toxinele adsorbite
precum şi substanţe nocive ceea ce
poate avea un efect benefic în cazul
tratamentului stărilor de diaree
acută şi cronică în caz de IBS.
Compoziţie:
polimetilsiloxan polihidrat (hidrogel al acidului metisilicic) – 70 %,
apă purificată – 30 %.
ENTEROSGEL® nu conţine conservanți, coloranţi, gluten, grăsimi,
zahăr, lactoză, agenţi apetisanţi,
ingredienţe de origine vegetală şi
animală.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
• ENTEROSGEL® se administrează
cu 2 ore înainte sau după masă
sau după administrarea perorală
a medicamentelor.
• Administrați ENTEROSGEL timp de

3–5 zile în caz de o diaree acută şi
până la 21 de zile în caz de diaree
cronică.
• Diluați doza în apă la temperatura
camerei înainte de administrare.
• Utilizați pliculeţul imediat după
deschidere. Diluaţi conținutul plicului în apă.

intestinală (constipație severă datorată obstrucției intestinale) sau
de ocluzie intestinală
• sau în cazul intoleranţei la administrarea preparatului în trecut.

DURATA DE ADMINISTRARE ŞI
DOZARE
Copii în vârstă de:
• 1–3 ani se recomandă a se consulta medicul înainte de a administra ENTEROSGEL®.
• 1–6 ani: 5 g (aproximativ 1 linguriță sau 1/3 din plic) diluat în
50–100 ml de apă de 3 ori pe zi.
• 7–14 ani: 10 g (aproximativ 2
linguriţe sau 2/3 din plic) diluat în
50–100 ml de apă de 3 ori pe zi.
• Copii în vârstă de 15 ani și
adulți: 15 g până la 22,5 g (aproximativ 1 lingură sau 1 – 1,5 plic)
diluat în 200 ml de apă de 3 ori
pe zi.
La începutul tratamentului (în
prima zi) puteţi să dublaţi prima
doză şi apoi puteţi să continuaţi
cu câte o doză după fiecare scaun, şi anume de 3 până la 6 ori
pe zi. În prima zi administrați cel
mult 8 doze.
• Întrerupeți administrarea ENTEROSGEL dacă nu aveti scaun timp
de 1-2 zile. Măriți aportul de apă
și continuați după ce aveți scaun.
• În timpul tratamentului diareei
cronice puteţi adapta dozarea în
aşa fel încât să corespundă consistenţei şi frecvenţei scaunului. Este
posibil să se administreze chiar
doza dublă de 3 ori pe zi în cazul
în care scaunul este subţire, sau să
se reducă la o singură doză o dată
pe zi în cazul în care scaunul este
normal. Se pot administra maxim
6 doze pe zi.

GRAVIDITATE ŞI ALĂPTARE
ENTEROSGEL® se poate administra
în timpul sarcinii şi alăptării. Se
recomandă consultarea medicului dumneavoastră în cazul în
care în timpul sarcinii sau alăptării nu vă simţiţi bine.

CONTRAINDICAȚII
A nu se administra ENTEROSGEL®:
• în cazul în care administrați concomitent medicamente pe cale
orală cu eliberare modificată
(controlată),
• în cazul în care suferiţi de atonie

EFECTE ADVERSE POSIBILE
Constipaţie, greaţă.

MĂSURI PREVENTIVE
ENTEROSGEL® poate influenţa absorbirea unor medicamente care se
administrează pe cale orală – administrați ENTEROSGEL® cu 2 ore înainte sau după ce ați administrat
medicamentul pe cale orală. În
cazul în care administrați anumite
medicamente atunci consultaţi
administrarea ENTEROSGEL-ului cu
medicul dumneavoastră de familie
sau farmacistul.
• ENTEROSGEL® ar trebui să fie
administrat pe cale orală între
mese.
• În cazul diareei de lungă durată,
înainte de a lua ENTEROSGEL®,
este necesar să se consulte un
medic pentru a stabili diagnosticul bolii de bază.
• La copii, tratamentul diareei
trebuie suplimentat prin administrarea în timp util a unui lichid
suficient pentru a evita deshidratarea.
• La adulţi, se recomandă ca în
timpul administrării ENTEROSGEL® să fie asigurată o cantitate
suficientă de lichide pentru a asigura rehidratarea adecvată.
• Dacă simptomele diareice persistă mai mult de 2 zile, atunci este
necesar să consultați un medic.
• În cazul în care aveţi febră, sânge
în scaun, semne de deshidratare,
şase sau mai multe scaune în ultimele 24 de ore, în acelaşi timp
diaree şi vărsături, dureri de stomac puternice sau permanente

atunci cereți asistență medicală
cât mai curând posibil, mai ales
atunci când este vorba de copii.
• Pentru administrarea ENTEROSGEL-ului în primul trimestru de
sarcină nu există date clinice
de nici un fel. Înainte de administrarea ENTEROSGEL-ului
vă rugăm să consultaţi medicul
dumneavoastră.
• A nu se utiliza după data de expirare.
• A nu se utiliza dacă ambalajul
este rupt.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• A nu se depăşi doza recomandată.
• Nu depăşiţi durata tratamentului
recomandată şi nu administrați
preparatul împreună cu mâncare
pentru a evita o posibilă deficiență
de vitamine şi de nutrimente.
• Vă rugăm să consultaţi medicul
dumneavoastră dacă la ora actuală administrați şi alte absorbante
intestinale, de exemplu preparate
care conţin cărbune activat, argilă
sau caolină. Medicul dumneavoastră vă va sfătui ce n-ar trebui să administrați împreună cu preparatul
ENTEROSGEL®.
• ENTEROSGEL® nu este indicat pentru cazuri de intoxicaţie chimică
sau intoxicaţii cu medicamente
sau pentru supradozajul medicamentelor.
Plicuri
• După deschidere, fiecare plic poate
fi folosit numai o singură dată.
• Plicurile sunt de unică folosință
și trebuie să fie deschise imediat
înainte de utilizare.
• A nu se reutiliza plicurile parțial
folosite pentru a preveni contaminarea microbiană.
Tuburi
• Înainte de deschidere și înainte de
fiecare utilizare agitaţi bine tubul.
• La stoarcerea ENTEROSGEL-ului
din tub sau din plic poate apărea o
mică cantitate de lichid.
• După deschidere şi după fiecare utilizare închideţi bine capacul tubului
în aşa fel încât să nu se producă uscarea şi contaminarea microbiană.
• A se consuma tubul în cel mult 30
de zile după deschidere.

CUM SE PĂSTREAZĂ PREPARATUL:
• A nu se consuma Enterosgel după
expirarea duratei de utilizare indicată pe ambalaj.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• A se păstra ENTEROSGEL® la temperaturi de la 4°C până la 30°C.
• A nu se îngheța.
• A nu se expune la căldură excesivă
şi a se feri de razele directe ale
soarelui.
• Data expirării indicată pe ambalaj
se referă la produsul nedeschis,
depozitat în mod corespunzător.
LICHIDARE
Eliminarea preparatului ENTEROSGEL® neutilizat nu este supusă
măsurilor speciale. Preparatul poate
fi aruncat în siguranţă în deşeurile
menajere. Ambalajul este reciclabil.
Ambalaj: Suspensie perorală în tub
de 225 g, tub de 90 g, plic de 15 g
(ambalaj câte 10 plicuri).
Valabilitate: 3 ani. A nu se administra după data de expirare indicată
pe ambalaj.
Dacă aveţi alte întrebări suplimentare cu privire la utilizarea
preparatului ENTEROSGEL®, adresaţi-vă vă rog prin e-mail: office@
enterosgel.ro.
Prezentele Instrucţiuni de utilizare le gasiți şi în alte limbi
www.enterosgel.eu.

ENTEROSGEL® ÎN TUB:

ENTEROSGEL® ÎN PLIC:

DOZARE:
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Copii
3–6 ani

(≈ 1 linguriţă)

5g

de 3 ori
pe zi

sau 1/3 din plic

10 g

Copii
7–14 ani
15+
şi adulţi

Cât de des

de 3 ori
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(≈ 2 linguriţe)
sau 2/3 din plic

15 până la 22,5 g
(≈ 1 lingură)

1 – 1,5 din plic

de 3 ori
pe zi

Explicaţii privind simbolurile şi pictogramele de pe ambalaj:
De unică
folosință

Dispozitiv medical certificat

Valabilitatea
minimă

Ambalaj de unică folosinţă

Lot
Producător
Citiţi prospectul
cu atenţie
Intervalul de
temperaturi

Aruncați ambalajul în
containerul de deșeuri
corespunzător. Ambalajul este
reciclabil.
Taxa pentru compania
autorizată de ambalare a fost
plătită pentru acest ambalaj.
A se feri de lumina directă a
soarelui.
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