
Ентеросгель
Склад.
Діюча  речовина  препарату  Ентеросгель  -  гідрогель  метилкремнієвої

кислоти.

Фармакологічні властивості.
Ентеросгель  -  ентеросорбент,  призначений для зв'язування в  шлунково-

кишковому тракті і виведення з організму токсичних речовин різної природи,
збудників захворювань, метаболітів.

Діє препарат за механізмом молекулярної адсорбції. В просвіті шлунково-
кишкового  тракту  препарат  зв'язує  і  виводить  з  організму  ендогенні  та
екзогенні токсичні речовини різної природи, включаючи бактерії і бактеріальні
токсини, антигени, харчові алергени, лікарські препарати і отрути, солі важких
металів, алкоголь.

Препарат сорбує також деякі продукти обміну речовин організму, в тому
числі  надлишок  білірубіну,  сечовини,  холестерину  і  ліпідних  комплексів,  а
також метаболіти, відповідальні за розвиток ендогенного токсикозу.

Препарат  не  всмоктується  в  шлунково-кишковому  тракті,  виводиться  в
незміненому вигляді протягом 12 годин.

Показання.
Дорослим і дітям призначають в якості детоксикаційної терапії при:

 гострі  отруєння  різного  генезу  (сильнодіючими  і  отруйними
речовинами,  лікарськими  препаратами  та  алкоголем,  алкалоїдами,
солями важких металів);

 інтоксикація різного походження
 гострі  кишкові  інфекції  будь-якого  генезу  (токсикоінфекції,

сальмонельоз, дизентерія, дисбактеріоз);
 гнійно-септичні захворювання;
 алергія, дерматит атопічний, кропив'янка екзема;
 вірусний  гепатит  А  і  В,  токсичний  гепатит,  цироз  печінки,

гепатохолецистит;
 гломерулонефрит, пієлонефрит, полікістоз нирок;
 злоякісні захворювання (для детоксикації перед і після операції, під

час променевої або хіміотерапії).

Форма випуску.
 паста для внутрішнього застосування в контейнерах 135 г; 270 г; 405

г;



 паста для внутрішнього застосування в контейнерах 15 г №15 в пак.

Спосіб застосування.
Дорослим призначають по 1,5 столової ложки 3 рази на добу; дітям 5-14

років по 1 столовій ложці 3 рази на добу; дітям до 5 років по 0,5 столової ложки
3 рази на добу; немовлятам по 0,5 чайної ложки 6 разів на добу, розводять
водою або грудним молоком, застосовують перед годуванням. Гель розводять в
склянці  з  водою  або,  приймаючи  всередину  запивають  водою.  Препарат
приймають через 2 години після прийому їжі.

При важких інтоксикаціях приймають подвійну дозу протягом 3 днів, потім
дозу зменшують. Курс 3-5 днів. При хронічній інтоксикації приймають по 4,5
столової  ложки  2  рази  на  день.  Курс  лікування  7-10  днів  щомісяця.  При
хронічних інтоксикаціях, алергії, гепатитах курс лікування 2-3 тижні.

Діти.
Препарат використовується дітям з народження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Препарат можна використовувати під час вагітності та годування груддю.

Особливості по застосуванню.
Препарат  рекомендується  обмежити  в  застосуванні  пацієнтам  які

страждають  на  геморой,  препарат  може  викликати  запори.  У  разі  прийому
інших лікарських засобів, різниця між прийомами препаратів повинна бути не
менше 2 годин.

Протипоказання.
Гостра кишкова непрохідність.

Побічні ефекти.
При застосуванні можуть виникнути такі побічні реакції:

 діспептічческіе явища (відрижка, печія, блювання);
 запор.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
Можна застосовувати в комплексній терапії, з іншими лікарськими засобами

дотримуючись тимчасові рамки між прийомами (незгірш від 2 годин).

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

Чи не впливає на керування транспортними засобами.

Передозування.
При перевищенні добової дози немає негативного впливу на організм.

Умови зберігання
Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 15-25 ° C.



Категорія відпустки
Без рецепта. 

Виробник.
ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна

Інструкція  препарату Ентеросгель  представлена  виключно з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Ентеросгелю з метою лікування,
його  дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


