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Склад: кремнію діоксид колоїдний.
діюча речовина: Silicii dioxydum colloidale.
Форма препарату. Порошок для приготування суспензії для перорального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: пухкий порошок білого кольору без смаку без запаху.
Фармакологічні властивості.
Фармакологічна дія. Сорбційна та детоксикаційна.
Фармакодинаміка. Добавка має високу сорбційну здатність стосовно ендогенних і екзогенних токсинів, ферментів, продуктів розпаду
речовин білкової природи, мікроорганізмів, харчових алергенів, лікарських препаратів; сприяє виведенню токсичних речовин з організму,
зниження симптомів інтоксикації, в тому числі алкогольної.
Фармакокінетика. Добавка не розщеплюється і не всмоктується в шлунково-кишковому тракті і виділяється в незмінному вигляді.
Рекомендації щодо застосування. Рекомендується вживати в раціонах дієтичного харчування з метою підтримки нормальних та
відновлення порушених функцій організму, які спричинені інтоксикацією різного генезу.
Протипоказання. Індивідуальна несприйнятливість продукту; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії
загострення; виразки та ерозії слизових оболонок тонкого і товстого відділів кишечнику; непрохідність кишок.
Спосіб застосування та дози. Добавку "Полисорб ФОРТЕ" приймають тільки у вигляді водної суспензії для внутрішнього вживання; для
отримання суспензії необхідну кількість добавки ретельно розмішують в 100 — 200 мл води; суспензію приймають всередину за 1 год до
прийому їжі або прийому лікарських засобів; оптимальна норма на добу для дітей вiд 1 року до 7 років становить150 мг на 1 кг маси тіла;
оптимальна норма на добу для дорослих і дітей старше 7 років становить 200 мг на 1 кг маси тіла; добову норму розподіляють на 2 - 4
прийоми протягом доби; максимальна разова доза добавки не повинна перевищувати половини добової норми; максимальна добова
норма для дорослих становить 300 мг на 1 кг маси тіла але не більше 25г.
Рекомендації щодо приготування суспензії.
Маса тiла
Доза порошку для приготування суспензії
на одноразовий прийом

Кількість прийомів на добу

11-20 кг

1 чайна ложка сухого порошку без гірки

( + 50 мл води)

2 прийоми на добу

21-40 кг

1 чайна ложка сухого порошку з гіркою

(+ 100 мл води)

2 прийоми на добу

45-60 кг

1 столова ложка сухого порошку з гіркою (+ 150 мл води)

3 прийоми на добу

65-90 кг
2 столові ложки сухого порошку з гіркою (+ 200 мл води)
• одна чайна ложка з гіркою містить
1,5 грам сухого порошку Полисорб ФОРТЕ.
• одна столова ложка з гіркою містить 3,0 грам сухого порошку Полисорб ФОРТЕ.

3 прийоми на добу

Рекомендації щодо застосування у випадках.
Очищення организму вiд токсинiв. Добова норма становить 100 мг на 1 кг маси тіла. Максимальна добова норма 9 г. Добову норму
прийняти за 2 - 3 прийоми. Курс протягом 10 - 12 днів. Курс очищення слід проводити не частіше 1 разу на півроку.
Розлади з боку шлунково-кишкового тракту, пероральні отруєння. Обмежити споживання їжі, доцільно починати прийом з половини
добової норми. Добова норма становить 200 мг на 1 кг маси тіла. Максимальна добова норма 18 г. Добову норму потрібно прийняти за 3 4 прийоми. Курс протягом 3 - 5 днів.
Алкогольна інтоксикація. Після прийняття алкоголю прийом разової дози у кількості 100 мг на 1 кг маси тіла. Максимальна разова доза
6 г. Добова норма на другу добу становить 200 мг на 1 кг маси тіла. Максимальна добова норма 18 г. Добову норму потрібно прийняти за
3 - 4 прийоми.
Харчова (поживна) цінність 100 г продукту, г: жири - 0, білки - 0, вуглеводи - 0
Енергетична цінність (калорійність), ккал/100 г: 0
Застереження при застосуванні. Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед
застосуванням рекомендована консультація лікаря. Використовувати продукцію тільки за призначенням.
Належні заходи безпеки при застосуванні. Забороняється вживання сухого порошку. Прийом тільки у вигляді суспензії.
Застосування в період вагітності або годування груддю. Під час вагітності або годування груддю застосування добавки не
рекомендується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Добавку не вживати дітям у віці до 1 року.
Побічна дія. У поодиноких випадках можливий запор.
Передозування. У випадках прийому більш високих доз добавки будь-які ознаки передозування не спостерігаються.
Термін придатності. 36 мiсяцiв з дати виготовлення.
Умови зберігання. В упаковці виробника, в сухому та чистому місці, при температурі від 0 С до +25 С та відносній вологості повітря
не більше 80 %. Зберігати у недоступному для дітей місці. Готову суспензію зберігати у щільно закритому флаконі при температурі від 8
до +15С не більше 32 годин.
Упаковка. По 25 г порошку у пластикових банках, по 9 банок в пачці з картону. По 3 г порошку у пластикових флаконах, по 4 флакону в
пачці з картону.
Кінцева дата споживання «Вжити до», номер партії (серії) виробництва. Див. на упаковці.
Категорія відпуску. Без рецепта. Не є лікарським засобом.
Замовник. ТОВ " МТЛ", Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятина 7, тел.: +380506354503, email: metrotradepost@gmail.com
Адреса потужностей виробника (об'єкта). Україна, 10025, м. Житомир, вул.Промислова 9.

