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+ nahrazuje ztrátu
elektrolytů
a vody při
průjmu
+ účinné
v prevenci a léčbě
průjmových
onemocnění

Toxiny zvyšují
sekreci vody

Antitoxický účinek
váže se na vazební místa 
toxinů a i přímo je ničí

Antimikrobiální aktivita
mají schopnost přímé
i nepřímé interakce
s patogeny

Účinně navozují
rovnováhu normální 
mikroflóry

Metabolická aktivita

Trofické účinky

Zvyšují IgA hladiny
a tak zvyšují imunitní 
odpověď střeva

PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Croatia.
4 LIFE PHARMA CZ, s.r.o., Ve Studeném 8a, 147 00 Praha 4, Česká republika, www.4lifepharma.eu

Před užitím se seznamte s úplnou příbalovou informaci. Tento leták je určen odborné veřejnosti.

Bakterie narušují sliznici 
a pronikají do ní

Flora zažívacího traktu je 
poničena antibiotiky

Jsou snížené IgA protilátky, 
nízká imunitní odpověď

ZPŮSOB ÚČINKU S. BOULARDII
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Pro děti
  a dospělé

 Obsahuje lyofi lizovanou kulturu živé
 Saccharomyces boulardii I-3799
 s 5 miliradami živých
 kvasinkových buněk

 Obsahuje rehydratační soli, které
 nahrazují ztráty vody a elektrolytů
 způsobených průjmovým onemocněním

 Infekční průjem
 např. vyvolaný rotaviry

 Průjem vyvolaný nerovnováhou
 bakteriální mikrofl óry,
 např. přemnožením
 Clostridium diffi cile

 Cestovatelský průjem

 Postantibiotický průjem

 nahrazují ztráty vody a elektrolytů nahrazují ztráty vody a elektrolytů
 způsobených průjmovým onemocněním způsobených průjmovým onemocněním

 Cestovatelský průjem Cestovatelský průjem

 Postantibiotický průjem Postantibiotický průjem

REHYDRATACE JE NUTNOST!
Evropská společnost pro dětskou 
gastroenterologii, hepatologii a výživu 
(ESPGHAN) doporučuje perorální 
rehydrataci jako léčbu první volby
u dětí s infekčním průjmem.

 Děti do 12 měsíců: 1 sáček denně

 Děti starší než 1 rok a dospělí: 2 sáčky denně

 Neobsahuje gluten ani laktózu

 1 sáček + 250 ml převařené vlažné vody 

 Pijte po malých doušcích

 Pro zlepšení chuti 
 může být přidána 
 ovocná šťáva

 Diarino ORS se
 musí vypít
 do 6 hodin po 
 naředění, pokud je 
 skladováno
 v lednici a do 3 hodin
 při pokojové teplotě

např. vyvolaný rotavirynapř. vyvolaný rotaviry

 Průjem vyvolaný nerovnováhou Průjem vyvolaný nerovnováhou
 bakteriální mikrofl óry, bakteriální mikrofl óry,

např. přemnoženímnapř. přemnožením
Clostridium diffi cileClostridium diffi cile

 Cestovatelský průjem Cestovatelský průjem

 Postantibiotický průjem Postantibiotický průjem
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