BIPACKSEDEL/ANVÄNDARINFORMATION
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LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA
Symbioplex, kapslar.
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VAD INNEHÅLLER SYMBIOPLEX?
Frystorkat pulver. Lactobacillus acidophilus 5 × 108 CFU, Bifidobacterium animalis 5 × 108
CFU, Streptococcus thermophilus 5 × 108 CFU.
Övriga innehållsämnen: potatisstärkelse, kiseldioxid, gelatin.
Innehålls mängd:
45 kapslar i blisterpack i ytterkartong.
100 kapslar i plastburk med lock.
210 kapslar i plastburk med lock.
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HUR VERKAR SYMBIOPLEX?
Verkningsmekanism är inte fullständigt känd men en viss del av preparatets innehåll av
levande bakterier når fram till tunn- och tjocktarm och anses där påverka bakteriefloran.
Effekten upphör efter det att man slutar använda Symbioplex.
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INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV
dansk farmaceutisk industri a-s
Industriparken 4
DK-2750 Ballerup
Ombud:
Svenska Bioteket AB
Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm
Tel: 0451 83070
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VAD ANVÄNDS SYMBIOPLEX FÖR?/VID VILKEN/VILKA ÅKOMMOR ANVÄNDS
SYMBIOPLEX?
Traditionellt använt för normalisering av tarmfloran vid tillfälliga mag-tarmstörningar såsom
t.ex. lindrig diarré och förstoppning samt förebyggande och behandling av vanlig
okomplicerad turistdiarré.
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NÄR SKA SYMBIOPLEX INTE ANVÄNDAS?
Information för detta ställningstagande saknas.
ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR SYMBIOPLEX ANVÄNDS:
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion,
andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.
GRAVIDITET
Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

AMNING
Kan användas vid amning.
TRAFIKVARNING
Inga kända risker.
VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER SYMBIOPLEX?
Symbioplex och antibiotika skall inte intas samtidigt p.g.a. att mjölksyrabakterier liksom
andra bakterier är känsliga för antibiotika.
Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel och föda är inte studerad.
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HUR SKALL DU ANVÄNDA SYMBIOPLEX?/DOSERINGSANVISNING
Vuxna och barn över 8 år:
1-2 kapslar 1-3 gånger dagligen, i samband med måltiderna. Kapslarna bör sväljas hela med
dryck. Om besvären kvarstår under längre tid skall läkare konsulteras.
Vid profylax mot turistdiarré påbörjas behandlingen 2 dagar före avresan och avslutas
2 dagar efter hemkomsten.
Rekommenderas ej till barn under 8 år.
VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?/VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR
STOR DOS?
Om Du fått i Dig för stor mängd av preparatet eller om t e x ett barn fått i sig naturläkemedlet
av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning
av risken samt rådgivning.
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VILKA BIVERKNINGAR KAN SYMBIOPLEX GE?
Inga kända biverkningar vid angiven dosering och användning.
Kontakta läkare om du misstänker att Symbioplex gett dig allvarliga biverkningar.
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HUR SKA SYMBIOPLEX FÖRVARAS?
Symbioplex packat i blister skall förvaras i kylskåp. Symbioplex packat i plastburk förvaras i
rumstemperatur.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
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VILKEN HÅLLBARHET HAR SYMBIOPLEX?
Använd före utgångsdatum som finns på förpackningen.
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