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Debutir, 60 kapsułek
 

Cena: 29,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Maślan sodu

Opis produktu
 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia.

DEBUTIR zawiera sól sodową kwasu masłowego (maślan sodu) w postaci mikrogranulatu o innowacyjnych właściwościach.
Mikrogranulat umożliwia uwalnianie kwasu masłowego wzdłuż całego przewodu pokarmowego, a szczególnie w jelitach. Kwas
masłowy odżywia komórki nabłonka jelit oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowej pracy przewodu pokarmowego.

Jakie elementy wpływają na prawidłową funkcję przewodu pokarmowego?
Na prawidłową pracę jelit wpływają takie elementy jak: perystaltyka jelit, produkcja odpowiedniej ilości śluzu, zachowana ciągłość
nabłonka i jego zdolność do szybkiej regeneracji, obecność w jelitach naturalnej flory bakteryjnej, prawidłowe ukrwienie błony śluzowej
przewodu pokarmowego oraz sprawnie działający miejscowy układ odpornościowy.

Jakie znaczenie dla organizmu ma kwas masłowy?
Kwas masłowy stanowi podstawowy materiał energetyczny dla nabłonka jelitowego oraz korzystnie wpływa na zachowanie
integralności błony śluzowej jelita. Nabłonek o prawidłowej ciągłości chroni przed przedostawaniem się bakterii i toksyn do organizmu z
treści jelitowej. Kwas masłowy zwiększa przepływ krwi przez błonę śluzową i stymuluje motorykę przewodu pokarmowego. Zwiększa
wchłanianie sodu i wody z pokarmów w jelicie grubym, stanowiąc korzystne uzupełnienie żywieniowe w przebiegu biegunek. Kwas
masłowy sprzyja prawidłowej perystaltyce jelit i wspomaga produkcję śluzu chroniącego ściany jelit.

Kiedy zaleca się stosować DEBUTIR?
DEBUTIR przeznaczony jest do postępowania dietetycznego:

w zaburzeniach czynności jelit (zespół jelita drażliwego),
w chorobach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit (m.in. nieswoiste choroby zapalne jelit, biegunki różnego pochodzenia),
w zaburzeniach flory jelitowej,
w niedoborach krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych,
u chorych po leczeniu przeciwnowotworowym (m.in. w stanach zapalnych jelit po radioterapii),
w zakażeniach jelit i biegunce (m.in. po antybiotykoterapii).
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Na czym polega innowacja w preparacie DEBUTIR?
Kwas masłowy jest podstawowym materiałem energetycznym dla nabłonka jelit.
Zastosowanie nowoczesnej technologii mikrogranulacji, w przeciwieństwie do standardowych form kwasu masłowego, zabezpiecza go
przed całkowitym wykorzystaniem w górnym odcinku przewodu pokarmowego i pozwala na dostarczenie kwasu masłowego do jelita
cienkiego oraz grubego. Skład mikrogranulek jest odpowiednio dobrany, aby proces uwalniania maślanu sodu odbywał się na całej
długości jelita cienkiego i grubego.

Czy DEBUTIR został poddany badaniom?
DEBUTIR został poddany ocenie w dwuośrodkowym randomizowanym badaniu z użyciem placebo. Oceniano jakość życia i nasilenie
objawów (dyskomfort w jamie brzusznej, zaburzenia wypróżniania) u 66 osób z zespołem jelita drażliwego.
W grupie badanej, osoby poza standardowym leczeniem, otrzymywały preparat DEBUTIR (2 kapsułki dziennie). Po trzech miesiącach
obserwacji, w grupie osób przyjmujących uzupełniająco DEBUTIR, jakość życia uległa znamiennej poprawie, a częstość i nasilenie
badanych objawów zmniejszeniu.
W ocenie badaczy DEBUTIR spełnił kryteria preparatu uzupełniającego dietę osób z zespołem jelita drażliwego. Był dobrze tolerowany i
bezpieczny w stosowaniu.

Dawkowanie i sposób użycia:

Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3
miesięcy lub zgodnie z zaleceniem lekarza. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.
Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co
najmniej 6 tygodni lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Kapsułkę należy połknąć i popić letnią lub chłodną wodą. Kapsułkę należy przyjmować w trakcie posiłku, bez rozgryzania i wysypywania
zawartości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7.roku życia. Jest
niekompletnym środkiem spożywczym. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Preparat posiada
charakterystyczny zapach dla substancji aktywnej. Technologia mikrogranulacji pozwoliła na maksymalne zniwelowanie zapachu.

Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność. Przy uczuleniu
(nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu DEBUTIR należy zaprzestać jego stosowania.

Zastosowania Maślanu sodu:

Maślan sodu, będący solą kwasu masłowego wykazuje działanie przeciwzapalne m.in. w nabłonku jelitowym, co jest istotne z
uwagi na podłoże zapalne wielu chorób układu pokarmowego.
Maślan sodu wywierając efekt troficzny wspomaga regeneracje jelitową oraz przyspiesza proces gojenia.
Ponadto pozwala utrzymać prawidłowe pH w świetle jelita, co stanowi ochronę układu pokarmowego przed inwazją
mikroorganizmów. Stąd maślan sodu znajduje zastosowanie w zaburzeniach flory bakteryjnej jelit
wrzodach żoładka
zespole jelita wrażliwego (IBS)
chorobach zapalnych układu pokarmowego oraz jego zakażeniach
zaburzeniach persytaltyki

Skład:
Skład zalecanej dziennej porcji:
Jedna kapsułka preparatu DEBUTIR zawiera 500 mg mikrogranulowanego maślanu sodu i trójglicerydu pochodzenia roślinnego (oleju
palmowego), co odpowiada 150 mg maślanu sodu. Dwie kapsułki preparatu DEBUTIR zawierają 1000 mg mikrogranulowanego maślanu
sodu i trójglicerydu pochodzenia roślinnego (oleju palmowego), co odpowiada 300 mg maślanu sodu.
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Składniki: uwodorniony olej palmowy, maślan sodu, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: siarczan
wapnia, barwnik: E 171.
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