FILTRUM

®

Lignină hidrolizată 400 mg

Ce este și ce conține FILTRUM®?
FILTRUM® conține lignină hidrolizată, un absorbant intestinal obţinut prin hidroliza
unor derivate celulozice. Lignina hidrolizată are o mare capacitate de absorbție și
asigură un efect de dezintoxicare nespecifică.
Lignina fixează și elimină alergenii, toxinele, bacteriile patogene, medicamentele,
sărurile metalelor grele, alcoolul, unii produși metabolici în exces precum: bilirubina,
colesterolul și ureea, metaboliți responsabili de intoxicații endogene.
Lignina produce o îmbunătațire a peristalismului intestinal, reglează funcția motorie a
intestinului și normalizează scaunele, fiind benefică în episoadele diareice provocate
de: consumul de alimente alterate, consumul de apă din surse necontrolate, igienă
precară, tratamentul cu antibiotice etc.
Lignina hidrolizată nu este toxică, ea poate fi o sursă de fibre insolubile.
Lignina hidrolizată nu este absorbită la nivelul tractulului gastro-intestinal, nu trece în
circulația sanguină și se elimină complet din intestin în 24 de ore.
Descriere: comprimate biconvexe de culoare maro cu impregnații de culoare marogri și cu linie mediană pe o față.
Ingrediente/comprimat: lignină hidrolizată 400 mg; povidonă (agent de îngroșare),
croscarmeloză sodică (agent de încărcare), stearat de calciu (agent antiaglomerant).
Cum se administrează FILTRUM®?
Calea de administrare: orală
Instrucțiuni de utilizare:
• Copii cu vârsta de până la un an: câte 1/2 comprimat de 3-4 ori /zi;
• Copii cu vârsta de la 1 la 3 ani: câte 1/2 - 1 comprimat de 3-4 ori /zi;
• Copii cu vârsta de la 4 la 7 ani: câte 1 comprimat de 3-4 ori /zi;
• Copii cu vârsta de la 7 la 12 ani: câte 1-2 comprimate de 3-4 ori /zi;
• Adulţi: câte 2-3 comprimate de 3-4 ori pe zi.
FILTRUM® se administrează cu 2 ore înainte sau la 2 ore după
administrarea de medicamente sau alte produse, evitându-se administrarea
concomitentă.
Durata de utilizare: În funcție de necesitate, FILTRUM® se poate utiliza pentru o
perioadă scurtă de 3 - 5 zile, sau pentru o perioadă mai lungă de 14 - 21 de zile.
Înainte de utilizare, se recomandă avizul consultantului de specialitate.
Contraindicații: intoleranţă la oricare dintre componentele produsului;
constipaţie acută.
Alte informații și recomandări:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și
un mod de viață sănătos.
Condiții de păstrare: A se păstra la temperaturi sub 30ºC.
Perioada de valabilitate: 2 ani. A se consuma de preferință înainte de
sfârșitul termenului de valabilitate: vezi baza cutiei.
Producător: AVVA RUS JSC, Rusia
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