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Загальна характеристика

основні властивості лікарської форми : білі капсули з порошком світло бежевого 
кольору.

 

Склад

1 капсула препарату містить:

Діюча речовина: Lactobacillus acidophilus (LA-5) та Bifidobacteriumlactis (ВВ- 12) у 
загальній кількості 1 х 109КУО/капсулу).

Допоміжні речовини: мальтодекстрин, кремнію диоксид, магнію стеарат, целюлоза 
мікрокристалічна, натрію альгінат, гіпромелоза, титану диоксид.

 

Форма випуску: капсули №30 у тубах алюмінієвих.

 

Код за АТС: A07F А51.

 

Імунологічні і біологічні властивості

Кожна капсула препарату містить щонайменше 1 х 109 живих бактеріальних клітин (КУО). 
Препарат містить дві культури Lactobacillusacidophilus і Bifidobacteriumlactis.

Молочнокислі бактерії, що входять до складу препарату є складовими нормальної 
мікрофлори кишечника людини, відіграють важливу роль у забезпеченні колонізаційної 
резистентності, імуностимулюючої, детоксикаційної функцій організму; стимулюють 
синтез вітамінів та нормалізують функціонування шлунково-кишкового тракту.

Молочнокислі бактерії виявляють антогоністичну дію по відношенню до ряду 
патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, зокрема стафілококів, бактерій 
кишкової групи, що пов’язано з їх здатністю виробляти молочну кислоту, лактоцини, 
перекис водню, оцтову, пропіленову кислоти, лізоцим.



Молочнокислі бактерії сприяють зниженню рН кишкового середовища, запобігають 
росту і розмноженню патогенної і умовно патогенної мікрофлори, сприяють нормалізації 
моторної функції кишечника.

 

Показання для застосування

-         Лікування та профілактика кишкових дисфункцій, діареї;

-         Нормалізація мікрофлори кишечника та процесу травлення під час та після 
лікування антибіотиками.

 

Спосіб застосування і дози

При кишкових розладах, діареї:

Дорослі: по 2 капсули на добу впродовж 4-7 днів;

діти віком від 7 років: по 1 капсулі на добу впродовж 4-7 днів.

 

Профілактика кишкових розладів (наприклад, під час подорожей):

По 1-2 капсули на добу впродовж 1 місяця.

 

Нормалізація мікрофлори кишечника та процесу травлення під час та після лікування 
антибіотиками:

Препарат слід приймати дорослим та дітям віком від 7 років в останні 3-4 дні курсу 
лікування антибіотиками по 1-2 капсулі щоденно в перервах між прийомом антибіотиків. 
Прийом препарату слід продовжити ще протягом тижня після завершення прийому 
антибіотиків.

 

Препарат приймають разом з їжею, запиваючи невеликою кількістю води. 

 

Побічна дія Дані відсутні.

 

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.



 

Особливості застосування 

Запобіжні заходи

У випадку розвитку реакцій підвищеної чутливості необхідно негайно припинити 
застосування препарату.

Заборонено застосовувати препарат після закінчення терміну його придатності.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами

Препарат призначається в складі комплексної терапії разом з антибіотиками та іншими 
протибактеріальними препаратами.

 

Передозування

Даних щодо симптомів передозування немає.

 

Застосування при вагітності і годуванні груддю

Препарат можна застосовувати у періоди вагітності та годування груддю. 

 

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25°С у недоступному для дітей та захищеному від 
світла місці.

 

Термін придатності: 2 роки.

 

Пакування:

По 30 капсул у тубах алюмінієвих.

 

Виробник:

Chr. Hansen A/S, Данія для Laboratoires MAYOLY SPINDLER, Франція 



Boge Alle 10-12, DK-2970 Horsholm, Данія

 

Заявник:

Laboratoires MAYOLY SPINDLER, Франція 

6, avenue de l’Europe, BP 51, 78401 CHATOU CEDEX


