
SINDROM RAZDRAŽLJIVEGA ČREVESJA 
Ime označuje dolgotrajno/kronično bolezen s pogostim nelagodjem v trebuhu in črevesnimi simptomi, ki jih ni mogoče razložiti z nobeno drugo boleznijo.
Simptomi vključujejo:
 » trebušne krče, olajšane po iztrebljanju,
 » napenjanje,
 » drisko,
 » zaprtje,
 » siljenje na blato.

Sindrom razdražljivega črevesja je bolezen brez specifičnega vzroka, brez značilne patologije in brez učinkovite terapije. Simptomi se lahko razlikujejo 
med posamezniki ter pri posamezniku v različnih obdobjih, vendar pogosto kot odziv na dogodke ali na spremembe v prehrani ali življenjskem slogu.
Fiziološke študije so pokazale, da je črevo pri sindromu razdražljivega črevesja bolj občutljivo in razdražljivo. Vzroki za slednje lahko vključujejo travmatske 
ali stresne dogodke ali situacije ali zagon gastroenteritisa.
V občutljivem črevesju simptome lahko izzove:
 » prehrana,
 » stres ali življenjska sprememba.

V primeru težav pri uvajanju sprememb ali izgubi teže zaradi dietnih omejitev za napotitev k dietetiku prosite svojega zdravnika.
Za več informacij »www.theibsnetwork.org« 

NAVODILA ZA UPORABO
Dragi uporabnik, draga uporabnica!
Prosimo vas, da pazljivo preberete navodila za uporabo. Navodila vsebujejo za vas pomembne informacije, da 
boste lahko pravilno uporabili sikapur ® medicinski pripomoček. V primeru dodatnih vprašanj, se obrnite na 
vašega zdravnika ali farmacevta.

UPORABA
Kdaj naj uporabim sikapur ®med gel za želodec in črevesje DIRECT?
sikapur ® med gel za želodec in črevesje DIRECT za notranje zdravljenje akutnih prebavnih težav kot so boleči-
ne v trebuhu, slabost, bruhanje, napenjanje in driska. Pri kroničnih težavah želodca in črevesja kot so slabost, 
napenjanje, trebušni krči, driska, bruhanje ali zgaga priporočamo daljšo terapijo, ki naj traja do 6 tednov.  
Primerno tudi za sindrom razdražljivega črevesja.

ODMERJANJE, NAČIN UPORABE IN TRAJANJE 
Kako dolgo in kako pogosto naj uporabljam sikapur ®med gel za želodec in črevesje DIRECT?
Otroci in odrasli naj vzamejo po 2 vrečki, vsaka po 15 ml, 3-5 x dnevno, vmešano v vodo ali čaj med obroki in če je potrebno tik pred spanjem. Ko se akutni simptomi 
pomirijo, lahko še nekaj dni nadaljujete z 1 vrečko (15 ml) 3 x dnevno. Pri kroničnih težavah naj odrasli vzamejo 1 vrečko (15 ml) 3 x dnevno z vodo ali s čajem na 
tešče ali med obroki. Priporočamo trajanje terapije do 6 tednov; po 3 tednih lahko pričakujemo izboljšanje simptomov.

PROSIMO UPOŠTEVAJTE  
V primeru hudih bolečin, povišane telesne temperature ali, če zdravljenje ni bilo uspešno po treh dneh, se prosimo posvetujte z zdravnikom. 
Ni znanih neželenih učinkov pri dolgotrajni uporabi medicinskega pripomočka.
V primeru nosečnosti ali dojenja kljub temu priporočamo posvet z zdravnikom.
Shranjujte nedosegljivo otrokom.

NASVET 
Vsebino vrečke pred uporabo dobro pregnetite.
Pri obolenju z drisko je pomembno, da nastalo izgubo tekočine nadomestite s pitjem zadostne količine tekočin. Takojšnja nadomestitev izgubljene tekočine je pose-
bej pomembna pri otrocih. Pri daljšem obdobju terapije poskrbite za zdravo in uravnoteženo prehrano. 

NEŽELENI UČINKI
Neželeni učinki niso poznani.

MEDSEBOJNO DELOVANJE (INTERAKCIJE) 
Na kaj moramo biti pozorni, če jemljemo tudi druga zdravila, kadar jemljemo sikapur ®med gel za želodec in črevesje DIRECT?
Po navodilu zdravnika jemljite zdravila, ki vam jih je predpisal, vendar je potreben vsaj dve urni razmik pred ali po jemanju sikapur ® med gela za želodec in črevesje 
DIRECT, saj lahko ta vpliva na učinkovitost terapije/zdravil. 

KONTRAINDIKACIJE
Kdaj ne smemo uporabljati sikapur ®med gela za želodec in črevesje DIRECT?
Kontraindikacije niso poznane.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE TEGA MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA   
sikapur ® med gel za želodec in črevesje DIRECT lahko uporabljate le do konca roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Shranjujte do 25°C. 

OBLIKA IN VSEBINA
30 vrečk po 15 ml = 450 ml

SESTAVA
Aktivna sestavina: 100 ml gela vsebuje 100 ml silicijevega gela (gel silicijeve kisline) s 3,5 g silicijevega dioksida.

PRIPRAVA NAVODILA
Julij 2018

PROIZVAJALEC  
ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG ∤ 79236 Ehrenkirchen, Nemčija ∤ www.huebner-vital.com

ZASTOPNIK IN DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO
Carso d.o.o. ∤ Litostrojska cesta 46 A ∤ 1000 Ljubljana, Slovenija ∤ www.carso.si

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

GEL ZA ŽELODEC IN ČREVESJE DIRECT

med

POMEMBNOST ZDRAVEGA PREBAVNEGA TRAKTA ZA VAŠE DOBRO POČUTJE
Želodec in črevesje sodita med najbolj pomembne organe našega telesa in sta osnova raznolikega prebavnega sistema. Če delujeta v medsebojnem 
ravnovesju, vplivata na naše dobro počutje. Kadar je to ravnovesje porušeno, naš prebavni sistem ne more več pravilno opravljati svoje funkcije. To se 
lahko kaže kot bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje in driska.

VZROKI
Pogost vzrok za želodčno – črevesna obolenja so okužbe prebavnega trakta s patogeni in njihovimi strupi (toksini). To lahko povzroči npr. zaužitje pokvarjene 
hrane ali pijače.

POSLEDICE
Množični vdor patogenov in njihovih strupov v prebavni trakt lahko povzroči simptome, kot so bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, napenjanje in driska.

ZDRAVLJENJE
Aktivna sestavina sikapur® med gela za želodec in črevesje DIRECT je silicijev gel (gel si-
licijeve kisline), spojina minerala silicija (Si) s kisikom in vodo. Posebnost silicijevega gela 
je njegova izredna sposobnost vezave ne samo patogenov in njihovih strupov, ampak 
tudi plinov. Zato lahko tudi zmanjša nadležno napenjanje. To pomeni, da se plini, pato-
geni in njihovi strupi vežejo v prebavnem traktu na popolnoma fizičen način in se nato 
po naravni poti izločijo skozi črevesje. Uporaba sikapur® med gela za želodec in črevesje 
DIRECT ublaži simptome in podpira regeneracijo razdraženega prebavnega trakta.
sikapur® med gel za želodec in črevesje DIRECT je medicinski pripomoček popolnoma 
naravnega mineralnega izvora, ki ga uporabniki dobro prenašajo in ne vsebuje 
dodatkov. Primeren je tudi za otroke.

SIKAPUR® MED GEL ZA ŽELODEC IN ČREVESJE DIRECT IN SINDROM RAZDRAŽLJIVEGA ČREVESJA 
Izvedene so bile številne randomizirane, dvojno slepe kontrolirane študije proizvodov s silicijem, ki delujejo na osnovi adsorpcije. Študije so pokazale 
statistično značilno izboljšanje simptomov infekcijskih gastrointestinalnih bolezni in njihovega trajanja.
Trenutna raziskava nakazuje, da silicij statistično značilno in pozitivno vpliva na pomembno povišanje vrednosti, do katerih pride v primeru sindroma 
razdražljivega črevesja.
Dokazali so opazno znižanje provnetne beljakovine zonulin, ki je odgovorna za okvarjeno funkcijo prebavne stene pri sindromu razdražljivega črevesja.
Na podlagi teh rezultatov sikapur® med gel za želodec in črevesje DIRECT predstavlja uporabno terapevtsko sredstvo za zmanjšanje simptomov sindroma 
razdražljivega črevesja.
Izdelek se uporablja pri akutnih težavah, kot so bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, napenjanje in driska, ter pri kroničnih težavah, kot so zgaga, 
napenjanje, napihnjenost in trebušni krči. Na podlagi novih dognanj se je področje uporabe izdelka razširilo, tako da vključuje tudi bolnike s sindromom 
razdražljivega črevesja.
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