
      

Лінекс капс. №32
Склад:
Діюча речовина Линекса - Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis,

Enterococcus faecium.

Форма випуску:
Капсули тверді № 32

Опис:
Лінекс  -  комбінований  препарат,  що  складається  з  трьох  різних  видів

молочнокислих  бактерій,  присутніх  в  різних  інтестинальних  відділах  і
представляють  природну  кишкову  мікрофлору.  Діючі  компоненти  препарату
зберігають  життєздатність  в  травному  тракті,  сприяючи  і  коригуючи
фізіологічний баланс кишкової мікрофлори.

Ці бактерії мають велике значення для організму людини:

-Беруть  участь  в  синтезі  вітамінів  групи  В,  К,  аскорбінової  кислоти,
підвищуючи  тим  самим  резистентність  організму  до  несприятливих  факторів
зовнішнього середовища;

-бродіння лактози зрушує pH фактор в кислу сторону. Кислотна довкілля
пригнічує  ріст  патогенних  і  умовно  патогенних  бактерій  і  забезпечує
оптимальне дію травних ферментів;

-синтезують речовини з антибактеріальною активністю;

- беруть участь у метаболізмі жовчних кислот і жовчних пігментів;

- підвищують імунну реактивність організму.

Показання:
• комплексна терапія кишкового дисбіозу;
•  профілактика  і  лікування  діареї  вірусного  або  бактеріального

походження;
•  діареї,  пов'язана  із  застосуванням  антибіотиків  і  хіміотерапевтичних

препаратів.

Протипоказання:
Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування:



Діти у віці:

молодше 2 років - по 1 капсулі;
2-12 років - по 1-2 капсули;
старше 12 років - по 2 капсули.

Кратність прийому: 3 рази на добу, під час прийому їжі.

При неможливості проковтування дитиною цілої капсули її вміст висипають
в рідину (обсяг - 1 чайна ложка), яку необхідно прийняти негайно.

Дорослі - по 2 капсули, 3 рази на день під час прийому їжі.

Діти
У дітей віком до 6 років застосовують, під наглядом лікаря.

Застосування в період вагітності або годування груддю:
Застосування  препарату  в  період  вагітності  та  годування  груддю

вважається безпечним.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при керуванні  автотранспортом
або іншими механізмами

Дані відсутні.

Особливості по застосуванню:
Перед  початком  застосування  препарату  Лінекс  необхідно  проконсула-

тіроватьс з лікарем в наступних випадках:
• температура тіла вище 38 ° C;
• присутність в калі прихованої крові або слизу;
• тривалість діареї більше 2 днів;
• інтенсивна діарея з зневодненням і втратою маси тіла;
• діарея, супроводжується сильним болем у животі;
•  наявність  інших  хронічних  захворювань  (наприклад,  цукровий  діабет,

серцево-судинні захворювання) або імунодефіцит (наприклад, СНІД).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії:
Капсули  Лінекс  можна  застосовувати  одночасно  з  антибіотиками  та

хіміотерапевтичними  засобами.  Для  підвищення  ефективності  препарату
рекомендується  приймати  капсули  Лінекс  через  3  години  після  прийому
антибіотиків і хіміотерапевтичних засобів.

Побічні ефекти:
Дуже рідко спостерігаються реакції гіперчутливості, свербіж, висипання

Передозування:
Повідомлення про випадки передозування відсутні.

Умови зберігання:
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С.



Флакон  з  капсулами  повинен  бути  щільно  закритим.  Використовувати
капсули протягом 4 місяців з моменту відкриття флакона.

Категорія відпуску:
Без рецепта.

Виробник: Сандоз, Польща / Словенія

Інструкція  препарату представлена  виключно  з  ознайомчою  метою.
Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні  Лінекса 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!


