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Nawiązując do wcześniejszego artykułu o preparacie Milk Thistle prezentuję nasz rodzimy preparat Sylimarol® , wytwarzany w Poznańskich Zakładach Zielarkich HERBAPOL S.A.
Każdy kto stosował np. kurację sterydową wie jak ważną sprawą jest zapewnienie ochrony wątroby
poprzez stosowanie tzw. leków osłonowych.
Na naszym rynku można zakupić lek, który oprócz działań osłonowych dodatkowo spełnia funkcje
preparatu polecanego na zmniejszenie spastyczności, czyli znanego nam Milk Thistle. To Sylimarol® produkt Poznańskich Zakładów Zielarskich HERBAPOL S.A.
Co ten lek może dać osobom stosującym LDN?
1. osłonę wątroby przy długofalowym stosowaniem LDN
2. działanie antyoksydacyjne w obrębie wątroby
3. zmniejszenie spastyczności.
SYLIMAROL® 35mg, 70mg drażetki
Skład:
1 drażetka zawiera: koncentrat sylimarynowy z nasion ostropestu (Silybi
mariani fructus extractum) o zawartości 35 mg (70 mg) flawonolignanów
w przeliczeniu na sylibinę. Sylimaryna stanowi zespół flawonolignanów:
sylibiny, sylidiaminy i sylikrystyny.
Działanie:
Działanie ochronne na wątrobę koncentratu sylimaryny tłumaczy się
stabilizowaniem błon komórek wątrobowych, chroniących przed szkodliwym działaniem substancji
toksycznych. Przypuszczalny mechanizm działania, oprócz ochrony błon komórek wątrobowych, polega na
intensyfikacji komórkowych procesów syntezy białek, prowadzących do szybszej regeneracji i zdolności
formowania nowych komórek oraz aktywności przeciw utleniającej.
Wskazania:
Stany rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in.
czynnikami toksycznymi (np. środki ochrony roślin, alkohol) oraz po spożyciu trudno strawnych
pokarmów. Wspomagająco w zaburzeniach czynności wątroby i przewlekłych stanach zapalnych.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Zalecane środki ostrożności:
Lek nie nadaje się do leczenia ostrych zatruć. Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania sylimaryny
u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia.
Ciąża i laktacja:
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie stosować preparatu w czasie
ciąży i karmienia piersią - lub stosować wyłącznie z przepisu lekarza.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych:
Nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Interakcje:
Dotychczas nie stwierdzono.
Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 2 drażetki 35 mg lub po 1 drażetce 70 mg po jedzeniu, o
ile lekarz nie zaleci inaczej. Skuteczność obserwuje się po przyjmowaniu leku przez dłuższy czas, od
okresu 4-tygodniowego w przypadkach zatruć, do kuracji 6-miesięcznej w przypadkach chronicznych. Po
konsultacji z lekarzem i po poważniejszych zatruciach można zwiększyć dawkę do 10 drażetek dziennie.
Dzienna dawka minimalna wynosi 200 mg, natomiast maksymalna 400 mg.
Nie stosuj leku po upływie terminu ważności!
Przedawkowanie:
Nie znane są objawy przedawkowania.
Działania niepożądane:
Sporadycznie obserwowane jest łagodne działanie przeczyszczające.
Przechowywanie:
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Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Opakowanie:
60 sztuk drażetek 35 mg
30 sztuk drażetek 70 mg
Sprzedaż:
Bez recepty
Orientacyjna cena:
od 6,00 do 9,00 zł (hurtowa ok. 4,80 zł)
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