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Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.
 

Cena: 39,59 zł

Opis słownikowy

Marka Trilac

Postać kapsułki

Producent Krotex

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Probiotyki

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Trilac to lek w postaci kapsułek, który zawiera 3 szczepy bakterii probiotycznych: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii,
Bifidobacterium lactis. Trilac stwarza korzystne warunki w przewodzie pokarmowym do rozwoju prawidłowej flory jelitowej oraz
zapobiega osiedlaniu się i rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Produkt leczniczy stosuje się po antybiotykoterapii a także aby
zapobiec biegunce podróżnych.

Skład Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Substancjami czynnymi leku są: bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus,
Bifidobacterium lactis.

1 kapsułka zawiera 1,6 x 109 CFU* bakterii kwasu mlekowego:

Lactobacillus acidophilus La-5: 37,5%,
Lactobacillus delbruecki subs. Bulgaricus Lb-Y27: 25%,
Bifidobacterium lactis Bb-12: 37,5%.

*CFU – jednostka formowania kolonii (ang. Colony forming unit)

Substancje pomocnicze: mleko w proszku odtłuszczone, wyciąg z drożdży, sodu askorbinian, inozytol, sodu glutaminian,
sodu alginian, magnezu stearynian, glukoza bezwodna. Osłonka kapsułki: tytanu dwutlenek, żelatyna.

Działanie Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.
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Bakterie kwasu mlekowego w leku Trilac powodują obniżenie pH w przewodzie pokarmowym, co stwarza korzystne warunki do rozwoju
prawidłowej flory jelitowej a także zapobiega osiedlaniu się i rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Szczepy bakterii w Trilac
odpowiadają za:

kolonizację i rozmnażanie się w jelitach Lactobacillus acidophilus, który także stwarza dogodne warunki do rozwoju
Bifidobacterium lactis. U osób starszych ilość bakterii Bifidobacterium lactis w przewodzie pokarmowym maleje, więc Trilac
pomaga odbudować ich kolonię.
produkcję naturalnych substancji o charakterze antybiotycznym - Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus nie występuje
naturalnie w florze jelitowej, ale jest ważny dla środowiska przewodu pokarmowego.

Wskazania Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

poantybiotykowe zapalenie jelit (ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomo-błoniastego zapalenia
okrężnicy, głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy),
zapobieganie biegunce podróżnych,
leczenie wspomagające po antybiotykoterapii.

Dawkowanie Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie. Najlepiej spożywać z dużą ilością płynu podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem.

Dawkowanie: 1-2 kapsułki 3 razy na dobę przez 2 tygodnie do 1 miesiąca, następnie można stosować do 2 kapsułek na dobę.

Przeciwwskazania Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Kiedy nie należy stosować leku Trilac:

jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
u pacjentów z nadwrażliwością na białko mleka krowiego.

Informacje dodatkowe Trilac, kapsułki twarde, 20 szt.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do chwili obecnej w doniesieniach literaturowych nie opisano działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować odstęp czasowy podczas terapii antybiotykowej, ponieważ jednoczesne stosowanie preparatów osłabia działanie.

Lek przechowywać w temperaturze 2°C-8°C. W trakcie leczenia Trilac można przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Trilac stosowany jednocześnie z antybiotykiem może wykazywać słabsze działanie probiotyczne.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
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