
medicinski pripomoček za razstrupljanje telesa

Enterosgel odstrani iz telesa škodljive snovi eksogenega in 
endogenega izvora, sodeluje pri uničevanju in odstranje-
vanju patogenih in pogojno patogenih mikroorganizmov, 
posredno sodeluje tudi pri vzpostavljanju mikrobiocenoze 
in obnovi mukozne plasti prebavnega trakta.

VARNOST IN UČINKOVITOST
100,000,000 posameznih odmerkov Enterosgela je zaužitih letno po 
celem svetu. Večina uporabnikov potrjuje ugoden vpliv medicinskega 
pripomočka na težave in indikacije, ki so opisane v sledečem tekstu. 
Do sedaj ni bil sporočen še noben resen stranski učinek pri uporabi 
medicinskega pripomočka. Enterosgel ne prehaja v krvni obtok in 
telesna tkiva, se ne veže na površino sluznice prebavnega trakta, 
skupaj z vezanimi snovmi pa se izloči preko prebavnega trakta po 
naravni poti v 7-8 urah po zaužitju.

RAZSTRUPLJEVALNE LASTNOSTI
Enterosgel adsorbira strupene snovi v prebavnem traktu in s tem zniža 
njihovo količino, ki kroži po telesu. Primarno veže snovi srednje 
molekularne velikosti, hkrati pa ne povzroči pomanjkanja mikrohranil, 
kalcija, vitaminov ali drugih pomembnih hranilnih snovi.

NORMALIZACIJA ČREVESNE 
MIKROFLORE
Enterosgel uniči patogene mikroorganizme, veže eksotoksine in 
endotoksine, katere izločajo mikroorganizmi, veže njihove razpadne 
produkte ter jih izloči iz telesa. Pomaga pri vzpostavitvi mikroflore 
črevesja.

OBNOVA MUKOZNE PLASTI 
PREBAVNEGA TRAKTA
Enterosgel deluje citoprotektivno. Mukozno plast prebavnega trakta 
zaščiti pred kemijskimi in fizikalnimi poškodbami. Vpliva na ponovno 
vzpostavitev mukozne plasti, njeno mikrocirkulacijo in nastajanje 
mukusa. Pomaga pri vzpostavitvi imunske zaščite mukozne plasti in 
vpliva na normalizacijo izločanja sekretornega imunoglobulina A – IgA.
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Širok spekter indikacij uporabe Enterosgela kaže na pomembnost 
in vpliv stanja črevesne mikroflore na nastanek in napredovanje 
sledečih bolezni:

GASTROENTEROLOGIJA:
kronično vnetje želodca in dvanajstnika, razjeda na želodcu in 
dvanajstniku,  vnetne spremembe tankega in debelega črevesja, 
sindrom razdražljivega črevesa, akutni in kronični hepatitis, ciroza 
jeter, jeterno popuščanje, holestaza.

INFEKCIJSKE BOLEZNI:
Virusni in bakterijski enteritisi, enterokolitisi in gastroenteritisi 
(salmoneloza, dizinterija, rotavirusne okužbe), virusni hepatitis

ALERGOLOGIJA:
alergije na hrano, atopični dermatitis, urtikarija, bronhialna astma, 
različni rinitisi.

NEFROLOGIJA, UROLOGIJA:
pielonefritis, glomerulonefritis, akutna odpoved ledvic, kronično 
popuščanje ledvic, dismetabolna nefropatija, cistitis, infekcije 
urinarnega trakta.

TOKSIKOLOGIJA:
zastrupitve s hrano, alkoholom, kemikalijami, aromatičnimi organ-
skimi spojinami ali solmi težkih kovin.

PORODNIŠTVO IN GINEKOLOGIJA:
zastrupitve med nosečnostjo, placentna disfunkcija, akutne in 
kronične vaginalne infekcije virusnega, bakterijskega in gljivičnega 
tipa.



Enterosgel veže in uniči patogene mikrorganizme: Salmonello, Shigello, Klebsiello in druge Gram pozitivne in negativne bakterije [8d, 6d]. Entersogel zniža 
delovanje toksinov, ki jih izloča bakterija Staphylococcus [Fluer F. S. Eksperimentna študija]. Na osnovi elektorstatičnih  interakcij Enterosgel veže na svojo 
površino in s tem uniči patogene mikroorganizme, njihove presnovke in razpadne produkte (slika 3) [2g].
Enterosgel ne vpliva na normalno črevesno mikrofloro. Pospeši njen razrast in s tem pripomore k regeneraciji prizadete črevesne mikroflore [6b].  
Preprečuje tudi razrast glive rodu Candida [8b].
Enterosgel veže in izloči viruse in njihove razpadne produkte, veže pa tudi rotaviruse [2c, 8c].
Enterosgel odpravlja posledice intoksikacije telesa, izboljša delovanje jeter, žolča, črevesja in urinarnega trakta, urinski in krvni testiu pa se vrnejo v 
normalne meje. Enterosgel izraža tudi citoprotektivno delovanje na sluznico prebavnega trakta [1g] in jo varuje pred zunanjimi dejavniki. Enterosgel vpliva 
na vzpostavitev mikroprekrvavitve prebavne sluznice, preprečuje nastanek erozij in razjed, pripomore k imunski zaščiti in normalizira izločanje imunoglob-
ulina A v steni črevesja [5b].
Enterosgel se ne veže na sluznico prebavnega trakta in ne prehaja v telo in krvni obtok ter telesna tkiva. Iz prebavil se izloči 7-8 ur po zaužitju skupaj z 
vezanimi snovmi. Dolgotrajna uporaba ne povzroči atonije prebavnega trakta. 

UPORABA ENTEROSGELA V MEDICINI

ALERGOLOGIJA
Pozitiven vpliv uporabe Enterosgela pri atopičnem dermatitisu in drugih 
kožnih alergijah je viden že po 1-2 dneh uživanja. Srbenje se poleže, 
razdraženo območje se pomiri, vidno je, da ne pride do nastanka nobenega 
novega vnetja in izpuščaja. Znaki alergije in atopičnega dermatitisa povprečno 
izginejo v 6-12 dneh [2a]. Enterosgel kot dodatek v kompleksno terapijo 
bronihalne astme pomaga pri lajšanju in preprečevanju pojava akutne faze 
bolezni [1a], zveča se interval med akutnimi poslabšanji stanja, izboljšajo se 
imunološki testi ter respiratorna funkcija [6a,7a]. Določenemu delu bolnikov je 
uporaba Enterosgela omogočila opustitev antihistaminikov ter zmanjšala 
uporabo spazmolitikov pri zdravljenju bronhialne astme. 

GASTROENTEROLOGIJA
Pri bolnikih z vnetji, erozijami in razjedami v prebavnem traktu, Enterosgel 
pospeši regenerativne procese v lamini proprii mukozne membrane [3b, 5b, 
6b]. Uporaba Enterosgela pri razjedah, nastalih zaradi H. Pylori, pomaga pri 
učinkoviti eradikaciji H. Pylori. Pri napredovani disbakteriozi črevesja 
uporaba Enterosgela vpliva na ponovno vzpostavitev mikroflore v 10-12 dneh. 
Uporaba Enterosgela pri nenapredovani diskabteriozi črevesja je potrebna 
le en teden. Uporaba Enterosgela vpliva na izboljšanje splošnega počutja 
bolnikov, skrajša trajanje dispeptičnih težav in bolečin, pospeši nižanje 
temperature in pripomore k normalizaciji črevesne peristaltike.

INFEKCIJSKE BOLEZNI
Pomembno je, da se Enterosgel zaužije takoj ob prvih znakih bolezni. Pri 
ljudeh z zastrupitvami prebavnega trakta se je telesan temperature normal-
izirala v 24 urah od pričetka jemanja Enterosgela, blato pa na drugi dan 
terapije. Uporaba Enterosgela pri virusnem hepatitisu ima poztiven vpliv na 

splošno počutje bolnikov, poveča apetit, zmanjša oz. odpravi srbečico 
in oslabelost kože, vpliva na znižanje bilirubina ter aktivnost 
aminotransferaz in izboljšanje timolnega testa. Učinek je viden po 5-7 
dneh uporabe [4b, 1c].

NEFROLOGIJA IN UROLOGIJA
Uporaba Enterosgela v kompleksnem zdravljenju ledvičnega 
popuščanja učinkovito zniža ne le intoksikacijo telesa [1d, 3d], temveč 
tudi na druge znake bolezni: trebušne težave, težave z izločanjem ter 
povišano telesno temperaturo [4d]. Uporaba Entersgela pri bolnikih z 
nefrološkimi težavami, kompliciranimi s kroničnim popuščanjem 
ledvic, se kaže v vidnem izboljšanju acidoze in azotemije. Po 10-12 
dneh uporabe Enterosgela je zabeleženo 1,7-2,2 kratno znižanje 
koncentracij kreatinina in sečnine. Enterosgel vpliva na hidokrabonatni 
nevtralizacijski potencial krvi ter ledvično nastajanje sečnine [3d].  

Enterosgel veže in izloči presnovkle bakterij, ki poškodujejo črevesno 
sluznico (dekonjugirane kisline bilirubina) in snovi, ki zvečajo njeno prepust-
nost ( histamine, serotonin ). Nase veže tudi endotoksine Gram negativnih 
bakterij, ki povzročajo poškodbe mikroprekrvavitve črevesne sluznice. Zato 
vpliva na obnovo in ponovno vzpostavitev mikroprekrvavitve tkiva, kar 
prispeva k ponovni vzpostavitvi enterohematične bariere v črevesju (slika4) 
[1g]. V povprečju traja regeneracija povrhnjice prebavil 7-9 dni, zato je 
priporočljivo jemanje Enterosgela najmanj 10 dni. Prvi učinki jemanja Enteros-
gela se pojavijo v 3-6 dni do začetka uporabe.
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LASTNOSTI ENTEROSGELA
Enerosgel deluje razstrupljevano ob peroralni uporabi. V lumnu prebavnega trakta veže in izloča toksične snovi, bakterijske toksine [3g]*, antigene, 
alergene iz hrane, strupe, alkohole, aromatične ogljikovodike, organska topila, druge kemikalije, soli težkih kovin in zaužite radionuclide [1f].
Enterosgel veže produkte metabolizma, vpliva na znižanje koncentracije sečnine. Bilirubina, holesterola, maščobnih kompleksov ter druge metabolite 
[3d], ki do odgovorni za endogeno intoksikacijo in aterosklerozo [4g].
Enterosgel ima porozno strukturo silikonske matrice z določeno velikostjo por (slika 1,2). Struktura zagotavlja selektivne sorpcijske lastnosti medicin-
skega pripomočka. Enterosgel primarno veže snovi srednje molekularne teže [1d], hkrati pa ne vpliva na absorpcijo vitaminov, mineralov in mikrohranil, 
vključno s kalcijem.
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A. Intestinalna mukoza pred terapijo z Enterosgelom. Prizadeta mikoprekrvavitev. Opazna so 
področja z globokimi, velikimi razjedami. Prizadeta je struktura epitelijske celice. Mitotični indeks je 
1.4x nižji kot pri normalni celici, kar kaže na prizdeto obnovo celic.
B. Intestinalna mukoza po terapiji z Enterosgelom. Vzpostavljena mikroprekrvavitev. Manj izražena 
distrofija, ne vidi se prizadetosti epitelijskih celic. Obnova celic je zopet normalna.

Enterosgel znormalizira obnovo intestinalne mukoze na normalno stanje.Slika 4

Slika 1 Slika 2 Slika 3

Prostorski prikaz 
globularne matrice 
Enterosgela 
( porozna struktura 
je prikazana znotraj 
okvirja )

Enterosgel. 
Mikrofotografija. 
Elektronska 
mikroskopija.

Interakcija med 
Enterosgelom in E. 
Coli; vezava je 
ireverzibilna, kar 
privede do uničenja 
bakterijske stene.

Kontaktne informacije:  MA-YDI d.o.o.,  tel. +386 1 256 13 42(43),  fax. +386 1 423 10 06,  e-mail: info@maydi.si,  www.maydi.si,  www.enterosgel.eu/si


