LactoDr bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), kapsułki twarde
LactoDR. to probiotyk w postaci kapsułek zawierający szczepy żywych kultur bakterii
probiotycznych. Jedna kapsułka zawiera 6 x 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103); produkt przeznaczony jest dla noworodków, niemowląt, dzieci i
dorosłych (również u wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową)
CFU (- jednostka formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit)

składniki (1 kapsułka): liofilizowany szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103) w ilości 6 x 109 CFU, substancje dodatkowe
wskazania: LactoDr. w kapsułkach jest przeznaczony do stosowania u noworodków (również u
wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową), niemowląt, dzieci i osób dorosłych w celu:
-zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej
zakończeniu
- odbudowania fizjologicznej flory jelitowej przy zaburzeniach ze strony układu pokarmowego w trakcie
i po antybiotykoterapii
-wspomagająco przy leczeniu biegunek wirusowych oraz biegunek bakteryjnych
-skrócenia czasu trwania biegunki
-przywrócenia i zachowania równowagi mikroflory jelitowej
-wspomagania odporności
-zmniejszenia ryzyka wystąpienia alergii
działanie: LactoDr. to preparat probiotyczny zawierający liofilizowane, żywe kultury bakterii
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), które posiadają udowodnione działanie kliniczne;
zastosowanie preparatu zawierającego Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103: wspomagająco w
leczeniu, zapobieganiu ostrych i przewlekłych biegunek o różnej etiologii, skrócenie czasu trwania
biegunek, skrócenie czasu trwania hospitalizacji, zmniejszenie występowania objawów ubocznych
antybiotykoterapii, zmniejszenie nasilenia AZS, zmniejszenie ryzyka kolonizacji przewodu
pokarmowego przez grzyby z rodzaju Candida
LactoDr zawierający szczep Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, może być stosowany od
pierwszych dni życia, także przez wcześniaki oraz noworodki o niskiej masie urodzeniowej
postać: LactoDr. 30 kapsułek
przeznaczenie: dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, również u wcześniaków i noworodków
z niską masą urodzeniową
zalecane dawkowanie: noworodki, niemowlęta i dzieci: 1 kapsułka dziennie; dorośli: 1 kapsułka
dziennie; wcześniaki i noworodki z niską masą urodzeniową – indywidualnie według wskazań lekarza

sposób przyjmowania: kapsułkę należy połknąć i popić szklanką zimnego lub letniego płynu; kapsułkę
można otworzyć, zawartość wysypać na łyżeczkę i wymieszać w niewielkiej ilości letniego płynu (woda,
mleko lub preparat hipoalergiczny polecany przez lekarza)
ważne informacje: należy przyjmować pod nadzorem lekarza; produkt nie jest przeznaczony do
stosowania pozajelitowego
produkt nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy, kazeiny, sacharozy oraz glutenu; może więc być
stosowany u osób, które nie tolerują tych składników
sposób przechowywania: LactoDr. należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w sposób
niedostępny dla małych dzieci; nie wystawiać na bezpośrednie działanie źródeł ciepła i promieni
słonecznych; chronić przed światłem
przeciwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu
producent: DIATHER Sp. z o.o. Sp. K, 00-114 Warszawa ul. Twarda 1/14

