Prospect informativ

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni pentru că ele conţin informaţii importante despre acest produs.
Dacă aveţi alte întrebări, vă rugăm să consultaţi medicul sau farmacistul dumneavoastră.
Acest produs este un supliment alimentar.
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat.
Acest produs este disponibil în farmacii fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, administrarea Esberitox® N
Tablete trebuie să fie făcută în mod corespunzător pentru a avea cele mai bune rezultate.
• Nu aruncaţi aceste instrucţiuni! Este posibil să mai aveţi nevoie să le citiţi.
• Întrebaţi farmacistul dumneavoastră dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare sau sfaturi.
• Dacă apar efecte secundare care se agravează sau dacă observaţi alte efecte secundare care nu sunt precizate
în aceste instrucţiuni, informaţi medicul sau farmacistul dumneavoastră.
În acest prospect:
Ce este Esberitox® N Tablete şi cum se utilizează
Înainte de a lua Esberitox® N Tablete
Cum se administrează Esberitox® N Tablete
Posibile efecte secundare
Cum se depozitează Esberitox® N Tablete
Alte informaţii

®

Esberitox N
TABLETE

Compoziţie
1 tabletă conţine:
Substanţe active :
0,215 ml de extract alcoolic (1:11) echivalent cu :
Thujae occidentalis herba 2 mg
Echinaceae radix
7,5 mg
Baptisiae tinctoriae radix 10 mg
Agent de extracţie: ethanol 30 % (v/v)
Alte ingrediente:
Acid ascorbic, lactoză, stearat de magneziu, macrogol,
sucroză
Ambalaj
Esberitox® N Tablete este ambalat în pachete cu 60 de
tablete.

Mecanism de acţiune
Esberitox® N Tablete acţionează ca imunomodulator
pentru îmbunătăţirea sistemului imunitar.
Producător:
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG,
Bahnhofstr. 35, 38259 Salzgitter, Deutschland
Tel.: + 49 53 41 307-0,
Fax: + 49 53 41 307-124
email info@schaper-bruemmer.de
Internet www.schaper-bruemmer.com
Importator
S.C. 3F Plantamed S.R.L.,
Calea Victoriei 103-105,
Sector 1, Bucureşti
Tel: 021 316 8931
Fax: 021 312 9580
www.3f.ro

Indicaţii:
- terapia infecţiilor respiratorii acute şi cronice (de origine
bacteriană sau virală);
- adjuvant la tratamentul cu antibiotice pentru infecţii
bacteriene severe precum bronşita, faringita (inflamaţia
faringelui), otita medie (inflamaţia în urechea medie),
rinosinuzita (inflamaţia sinusurilor paranazale);
- infecţii favorizate de o imunodeficienţă temporară;
Contraindicaţii:
Când nu este recomandat să se folosească Esberitox®
N Tablete?
În caz de hipersensibilitate la unul dintre ingredientele
active, excipienţii sau plantele din compoziţia produsului.
Nu trebuie să folosiţi produsul în cazul unor boli progresive
precum tuberculoza, leucemia, colagenoze (boli
inflamatorii ale ţesutului conjunctiv), scleroză multiplă,
SIDA, infecţie cu virusul HIV sau alte boli autoimune.
Informaţii importante referitoare la unele dintre
ingredientele conţinute în Esberitox® N Tablete
Acest produs conţine lactoză şi sucroză. Dacă aţi fost
informat de către medicul dumneavoastră că suferiţi de
intoleranţă la anumite produse zaharoase, contactaţi
medicul înainte de a vă adminstra produsul.
Instrucţiuni de dozare, tip şi durată de administrare
Următoarele informaţii se aplică produsului Esberitox® N
Tablete. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a obţine
maximum de efect.
Cât de des şi în ce cantitate se administrează
Esberitox® N Tablete?
Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani: 3 tablete de 3 ori pe
zi; copii cu vârsta până la 1 an: 1 tabletă de 3 ori pe zi;
copii cu vârsta între 1 şi 6 ani câte 1-2 tablete de 3 ori pe
zi ; copii cu vârsta între 6 şi 12 ani câte 2 tablete de 3 ori

pe zi. Astfel se administrează o doză zilnică de 9 tablete
pe zi pentru adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani şi 3-6
tablete pe zi pentru copii cu vârsta până la 12 ani.
Cum şi când se administrează Esberitox® N Tablete?
Tabletele se administrează dimineaţa, la prânz şi seara.
Tabletele se pot înghiţi sau se lasă să se dizolve în gură.
Cât timp se administrează Esberitox® N Tablete?
Durata de administrare depinde de afecţiunea pentru care
se foloseşte.

Efecte secundare
Care sunt efectele secundare ce pot apărea în timpul
administrării Esberitox® N Tablete?
În cazuri individuale pot apărea reacţii de hipersensibilitate. Efecte de genul: înroşirea pielii, prurit, foarte rar
edeme la nivelul feţei, dispnee, tulburări ale echilibrului şi
scăderi ale tensiunii au fost observate la produsele care
conţin Echinacea.

Stimate pacient,

Aţi cumpărat Esberitox® N, un produs extras din plante
folosit în terapia infecţiilor respiratorii acute şi cronice sau
ca adjuvant în tratamentul cu antibiotice.
În acest moment dorim să vă informăm asupra modului
de acţiune a produsului Esberitox® N şi de ce este benefic
să vă administraţi Esberitox® N în terapia răcelilor sau în
timpul tratamentului cu antibiotice.
Pentru recuperarea rapidă, în cursul infecţiilor
tractului respirator, sistemul imunitar joacă un rol
decisiv.

Răceala banală, cunoscută şi sub numele de viroză
respiratorie este una dintre cele mai frecvente afecţiuni
din cursul vieţii. În medie, un adult prezintă 2-3 răceli
(viroze respiratorii) pe an, dar copiii pot avea până la
12 episoade de răceală pe an. În 9 din 10 cazuri, răceala,
episoadele de tuse, virozele, sunt provocate de
aproximativ 200 de tipuri diferite de virusuri. Infecţia se
transmite prin particule virale răspândite în aer prin tuse,
strănut, vorbire – picăturile Pflugge. Sezonul în care apar
cu precădere aceste infecţii este sezonul rece, toamna,
iarna, primăvara.
În lupta împotriva răcelilor, sistemul imunitar joacă un rol
esenţial. De eficienţa sistemului imunitar depinde
gravitatea bolii şi cât de repede se vindecă organismul şi
îşi revine după infecţie. Sistemul imunitar constă într-un
număr de celule care recunosc virusul şi îl elimină.

Chiar de la apariţia infecţiei virale, dar şi în cazul răcelilor
repetate sau îndelungate se recomandă activarea şi
creşterea mecanismelor de apărare ale întregului
organism. Produsul natural Esberitox® N, conţine 3
substanţe active extrase din plante, care se completează
în acţiune una pe cealaltă. Această combinaţie unică
susţine celulele importante ale sistemului imunitar şi luptă
direct cu virusurile implicate în apariţia răcelilor:
• Baptisiae Tinctoriae stimulează producerea de
anticorpi.
• Extractul de flori din specia Echinacea purpurea /
Echinacea pallida stimulează activitatea macrofagelor

Dacă observaţi efecte secundare care nu sunt prezentate
în acest prospect, informaţi medicul sau farmacistul dumneavoastră.
A nu se depozita la temperaturi ce depăşesc 25°C

Termen de valabilitate
Data de expirare este menţionată pe partea laterală a pachetului. Nu folosiţi produsul după această dată.
Ultima revizuire a acestui prospect: Decembrie 2007
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor!

care distrug germenii, chiar din fazele precoce ale
infecţiei.
• Thuja occidentalis are acţiune antivirală directă.

Combinaţia dintre aceste plante stimulează în mod
particular producerea de substanţe (mediatori celulari)
necesare celulelor sistemului imunitar să comunice între
ele.
Datorită efectelor sale de stimulare a sistemului
imunitar, Esberitox® N poate fi folosit pentru a reduce
timpul de evoluţie a răcelilor, pentru ameliorarea
simptomelor răcelii şi ajută la scăderea riscului de infecţie
atunci când imunitatea organismului este scăzută.

Esberitox® N Tablete ca adjuvant în terapia cu
antibiotice

Cele mai cunoscute antibiotice folosite în tratamentul
infecţiilor bacteriene serioase, precum sinuzita sau
bronşita pot slăbi sistemul imunitar. Numai un sistem
imunitar echilibrat asigură o acţiune eficientă a antibioticelor, de aceea se recomandă administrarea
împreună cu Esberitox® N Tablete. Administrarea
concomitentă a Esberitox® N cu efect imunostimulant ajută
la procesul de vindecare şi scade frecvenţa recăderilor.
Recomandări pentru administrarea Esberitox® N
Tablete

• Trebuie să vă administraţi Esberitox® N Tablete de la
primele simptome de raceală, cu doza
corespunzătoare grupei de vârstă. Administrarea
concomitentă cu produsul a unor preparate
simptomatice precum spray nazal, analgezice sau
produse de tuse şi răceală este posibilă şi adesea
eficientă.
• Datorită gustului plăcut, Esberitox® N Tablete poate fi
lăsat să se dizolve în gură.
• Esberitox® N Tablete nu conţine alcool. O tabletă
conţine echivalentul a 0,02 unităţi de pâine (BU – bread
units).
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