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Medicinski pripomoček za vezavo  
povzročiteljev akutnih in kroničnih  

obolenj prebavnega sistema.

SILICIJEV GEL ZA NOTRANJO UPORABO

» bolečine v želodcu
» napenjanje
» slabost
» bruhanje

» driska
» zgaga

Gel za želodec in črevesje

sikapur®

EAN:  
4010160155263

INFORMACIJE O IZDELKU
Aktivna sestavina sikapur® gela za želodec in črevesje je 
silicijev gel (gel silicijeve kisline), spojina minerala silicija s 
kisikom in vodo.

Posebnost silicijevega gela je njegova izredna sposobnost 
vezave patogenov in njihovih strupov.

To pomeni, da se patogeni in njihovi strupi na popolnoma 
fizikalen način v prebavnem traktu vežejo in se nato po 
naravni poti izločijo skozi črevesje.

Uporaba sikapur® gela za želodec in črevesje ublaži simpto-
me in podpira regeneracijo prizadetega prebavnega trakta.

Ker silicijev gel poleg patogenov nase veže tudi pline, s tem 
blaži tudi nadležno napenjanje.

Kako deluje sikapur® gel za želodec in črevesje

Patogen

sikapur® 
gel za želodec 

in črevesje

sikapur® 
gel za želodec 

in črevesje
z vezanimi patogeni

sikapur® gel za želodec in črevesje  
je popolnoma naravnega mineralnega  

izvora in ne vsebuje dodatkov.

Primeren je tudi za otroke.

UPORABA
Otroci in odrasli naj pri akutnih težavah vzamejo 
2 dozirni žlici gela, vsaka po 15 ml, 3-5 krat dnev-
no vmešani v vodo ali čaj (približno 200 ml), med 
obroki in če je potrebno tik pred spanjem. Ko so 
znaki akutnega obolenja blažji, lahko še nekaj 
dni nadaljujete z odmerkom 1 žlico 3 x dnevno 
(3 x 15 ml). Če imate hude bolečine, visoko 
vročino ali če ne pride do izboljšanja znakov po 
treh dneh uporabe sikapur® gela za želodec in 
črevesje, se posvetujte z zdravnikom. Pri kroničnih 
težavah naj odrasli vzamejo 3 x dnevno po 1 
dozirno žlico vmešano v vodo ali čaj (200 ml) 
med obroki. Pri kronič nih težavah priporočamo 
trajanje terapije do 6 tednov. Po treh tednih lah-
ko pričakujemo izboljšanje simptomov. sikapur® 
gel za želodec in črevesje je medicinski 
pripomoček popolnoma naravnega mineralnega 
izvora. Pacienti ga dobro prenašajo.

PROSIMO UPOŠTEVAJTE 
Pri obolenjih z drisko je pomembno, da nas talo 
izgubo telesnih tekočin nadomestite s pitjem 
zadostnih dodatnih količin tekočin. Takojšnja na-
domestitev izgubljene tekočine je posebej po-
membna pri otrocih. O jemanju zdravil, ki jih 
jemljete sicer, se posvetujte z zdravnikom, saj 
priporočamo, da sikapur® gel za želodec in 
črevesje jemljete ob drugem času kot zdravila. 
sikapur® gel za želodec in črevesje lahko vpliva 
na učinkovitost terapije/zdravil. Pri daljši terapi-
ji s sikapur® gelom za želodec in črevesje poskrbi-
te za zadosten vnos tekočin in hrane z 
uravnoteženo vsebnostjo vitaminov.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

0297

SESTAVA
Aktivna sestavina: 100 ml gela vsebuje 100 ml sili-
c i jevega gela (gel s i l i c i jeve k is l ine)  
s 3,5 g silicijevega dioksida.

POSEBNA OPOZORILA     
Prosimo, pozorno preberite priložena navodila za 
uporabo. Plastenko pred uporabo dobro pretresite. 
Shranjujte nedosegljivo otrokom.

SHRANJEVANJE        
sikapur® gel za želodec in črevesje shranjujte pri 
temperaturi do 25 °C. Po odprtju izdelek hranite v 
hladilniku pri temperaturi od 4 do 8 °C in  porabite 
v 4 tednih.
Po odprtju: Če nimate možnosti hranjenja na hlad-
nem, lahko izdelek uporabljate največ dva dni.

  UPORABNO DO/ŠT. SERIJE  
Glejte odtis na zavihku.

VSEBINA 
Plastenka z 

500 ml
gela za uživanje.
PROIZVAJALEC  
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