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1.  CE ESTE ENTEROSGEL® ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

ENTEROSGEL® este o suspensie perorală indicată pentru:
 • tratamentul simptomatic al diareei acute,
 • sindromul intestinului iritabil cu diaree SII-D.

ENTEROSGEL® este un adsorbant intestinal oral (enterosorbent) bazat pe un 
mineral cu capacitate de adsorbție la unele substanțe toxice și nocive din 
intestin (de ex. endotoxine, enterotoxine) pe care le leagă fizic pe suprafața 
sa, putând astfel reduce frecvența scaunelor și durata diareei.

ENTEROSGEL® se elimină din organism prin scaun și astfel elimină toxinele 
adsorbite și substanțele nocive, lucru ce poate avea un efect benefic în tra-
tarea afecțiunilor indicate.

ENTEROSGEL® calmează diareea, durerile  abdominale, balonarea și nevoia 
de defecare la pacienții cu SII-D.

ENTEROSGEL® nu conține conservanți, gluten, zahăr, îndulcitori, lactoză, 
grăsimi, arome artificiale, ingrediente de origine vegetală sau animală.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI  ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEȚI  SĂ UTILIZAȚI 
ENTEROSGEL® 

A nu se administra ENTEROSGEL® (contraindicații): 
 • Dacă luați simultan medicamente pe cale orală  cu eliberare modificată 
(controlată).

 • În cazul în care suferiți suferiți  de atonie intestinală sau de ocluzie 
intestinală (de constipație gravă  din motive de ocluzie intestinală).

 • În cazul intoleranței la administrarea preparatului în trecut.

Avertismente și măsuri preventive
 • A nu se lua ENTEROSGEL® cu cel puțin două ore înainte sau după 
administrarea pe cale orală a a medicamentului. ENTEROSGEL® poate 
afecta absorbția unor medicamente care se administrează pe cale orală. 
Dacă luați anumite medicamente, vă puteți consulta, de asemenea, 
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre administrarea 
preparatului ENTEROSGEL®.

 • În cazul diareei de lungă durată, este necesar să consultați un medic înain-
te de a lua preparatul ENTEROSGEL® pentru a stabili un diagnostic al bolii 
de bază.

 • La copii, tratamentul diareei trebuie să fie suplimentat prin administrarea 

unei cantități suficiente de lichide sau a unei soluții de hidratare perorală, 
pentru a evita deshidratarea.

 • La adulți, în timpul tratamentului  cu preparatul ENTEROSGEL® se reco-
mandă consumul de lichide sau o soluție de hidratare perorală pentru a 
asigura o rehidratare adecvată.

 • Nu depășiți durata tratamentului recomandată și nu administrați prepara-
tul împreună cu mâncare pentru a evita o posibilă deficiență de vitamine 
și de nutrienți. 

 • Dacă diareea durează mai mult de două zile, este necesar să consultați un 
medic.

 • În cazul în care aveţi febră, sânge în scaun, semne de deshidratare, șase 
sau mai multe scaune în ultimele 24 de ore, în același timp diaree și văr-
sături, dureri de stomac puternice sau permanente atunci cereți asistență 
medicală cât mai curând posibil, mai ales atunci când este vorba de copii.

 • Nu depășiți doza recomandată și nu depășiți durata recomandată a tra-
tamentului.

 • Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră dacă la ora actuală luați și 
alți adsorbanți intestinali, de exemplu preparate care conțin cărbune acti-
vat, argilă sau caolină. Medicul dumneavoastră vă va sfătui ce n-ar trebui 
să luați împreună cu preparatul ENTEROSGEL®. 

 • ENTEROSGEL® nu este indicat pentru cazuri de intoxicație chimică acută 
sau pentru supradozajul medicamentelor.

 • A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 

ENTEROSGEL® poate fi utilizat în timpul sarcinii și alăptării.  Este re-
comandat să consultați medicul dacă vă simțiți rău în timpul sarcinii sau 
alăptării. Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua 
preparatul ENTEROSGEL®.

3. CUM SĂ LUAȚI ENTEROSGEL®

 • Luați doza necesară de ENTEROSGEL®  după primul scaun 
moale.

 • Luați ENTEROSGEL® cu cel puțin 2 ore înainte sau după 
administrarea medicamentului peroral.

 • Luați ENTEROSGEL® cu cel puțin 1–2 ore înainte sau după 
masă.

 • Înainte de administrare diluați doza în apă la temperatura 
camerei. 

 • Folosiți pliculețul imediat după deschidere. 
 • Agitați bine tubul înainte de deschidere și înainte de fi-
ecare utilizare.

 • Folosiți tubul în 30 de zile de la deschidere.

Adsorbant gastrointestinal pentru utilizare în caz de diaree  
acută sau în caz de sindrom  de colon iritabil cu diaree

Preparat de detoxifiere

Vârstă Dozare Cât de des

Până la 1 an 2,5 g (≈1/2 linguriță) a se dilua în 7,5-
15 ml de apă. 

de 3 ori pe zi

1–6 ani 5 g (≈ 1 linguriță) a se dilua în  50-100 
ml de apă.

de 3 ori pe zi

7–14 ani 10 g (≈ 2 lingurițe) a se dilua în  50-100 
ml de apă.

de 3 ori pe zi

15+ și adulți 15 g până la 22,5 g (≈ 1 lingură sau 
1–1,5 din plic) a se dilua în 200 ml de 
apă.

de 3 ori pe zi



Durata tratamentului cu ENTEROSGEL® este:
 • 3–5 zile în caz de diaree acută,
 • Până la 30 de zile pentru sindromul de colon iritabil cu diaree. Pauza dintre 
utilizarea repetată trebuie să fie de cel puțin 3 zile.

 • Se recomandă consultarea medicului înainte de utilizare la copiii sub 3 ani. 
 • La începutul tratamentului (Ziua 1) puteți dubla prima doză și apoi conti-
nuați cu o singură doză după fiecare scaun. Maximum opt doze în prima zi.

 • În timpul tratamentului diareii cronice puteți adapta dozarea în așa fel în-
cât să corespundă consistenței și frecvenței scaunului. Este posibil să se 
administreze chiar doză dublă de 3 ori pe zi în cazul în care scaunul este 
subțire, sau să se reducă la o singură doză o dată pe zi în cazul în care sca-
unul este normal. Se pot administra maxim  6 doze pe zi.

 • Întrerupeți tratamentul cu preparatul ENTEROSGEL® dacă nu aveți scaun 
timp de 1-2 zile, măriți aportul de apă și continuați tratamentul după un 
alt scaun.   

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Constipație, senzație de greață

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ENTEROSGEL® 

 • ENTEROSGEL® nu trebuie să fie utilizat după termenul de expirare indicat 
pe ambalaj.

 • A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • A se păstra ENTEROSGEL® la temperaturi de la 4 °C până la 30 °C.
 • A se feri de îngheț.
 • A nu se expune la căldură excesivă și a se feri de razele directe ale soarelui.
 • Data expirării indicată pe ambalaj se referă la produsul nedeschis, depo-
zitat în mod corespunzător.

Pliculețe
 • După deschidere, fiecare plic poate fi utilizat numai o singură dată.
 • Plicurile sunt de unică folosință și trebuie să se deschidă imediat înainte 
de utilizare.

 • A nu se reutiliza plicurile parțial utilizate ca să evitați contaminarea mi-
crobiană

Tuburi
 • După deschidere și după fiecare utilizare închideți bine capacul tubului în 
așa fel încât să nu se producă uscarea și contaminarea microbiană.

La stoarcerea preparatului ENTEROSGEL® din tub sau din plic, poate 
apărea o cantitate mică de lichid.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI  ȘI ALTE INFORMAȚII

Compoziție: Polimetilsiloxan polihidrat (hidrogel de acid metilsilicic) – 70 
%, apă purificată – 30 %. 

 
 
 

Mărimea ambalajului
ENTEROSGEL® suspensie perorală
– Tub de 225 g
– Tub de 90 g
– Plic de 15 g (10 plicuri în ambalaj)

LICHIDARE

Lichidarea preparatului ENTEROSGEL® neutilizat nu este supusă măsurilor 
speciale. Preparatul poate fi aruncat în siguranță în deșeurile menajere. 
Ambalajul este reciclabil.  

Perioada de valabilitate:  până la data indicată pe ambalaj

Dacă aveți alte întrebări suplimentare cu privire la utilizarea prepara-
tului ENTEROSGEL®, adresați-vă  vă rog prin e-mail: info@enterosgel.
eu.

Prezentul prospect este la dispoziție și în alte limbi la www.enterosgel.eu.
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PRODUCĂTOR:

Bioline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10,
110 00 Praha, Republica Cehă
www.enterosgel.eu

DISTRIBUITOR:
SC NANO BIO MEDICAL SRL
Intrarea Armașului,
nr. 12, ap. 2, sector 1,
București, România, 010484
Telefon: 021.210.52.40
office@enterosgel.ro
www.enterosgel.ro
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Dispozitiv medical clasa IIa

Preparat de detoxifiere

De unică folosință

Valabilitatea minimă

Lot

Producător

Vă rog să citiți  
prospectul cu atenție

Intervalul de temperaturi

Dispozitiv medical certificat

Ambalaj de unică folosință

Aruncați ambalajul în con-
tainerul de deșeuri corespun-
zător. Ambalajul este reciclabil.

Taxa pentru compania autor-
izată de ambalare a fost plătită 
pentru acest ambalaj.

A se ține departe de lumina 
directă a soarelui.


