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INFORMACJA DLA PACJENTA 
SymbioFlor®1 
 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH: 
 
1 ml (14 kropli) SymbioFlor®1 zawiesiny zawiera: 
 
Bakterie Enterococcus faecalis  (komórki i lizat w ilości 1,5 – 4,5 x 10

7 
CFU* ) 

*CFU – jednostka tworząca kolonię (ang. colony forming unit) 
 
Substancje pomocnicze: 
Chlorek sodu, siarczan magnezu 7 H2O, chlorek potasu, chlorek wapnia 2 H2O, chlorek magnezu 6 H2O i 
oczyszczona woda. 
 
Opakowanie: 
SymbioFlor®1 jest dostępny w buteleczkach o pojemności 1 x 50ml 
SymbioFlor®1 jest dostępny w buteleczkach o pojemności 2 x 50ml 
 
LEK DZIAŁAJĄCY NA UKŁAD IMMUNOLOGICZNY (REGULUJE UKŁAD IMMUNOLOGICZNY) 
 
SymbioPharm GmbH  
Auf den Lüppen  
35745 Herborn, Germany  
ww.symbiopharm.de e-mail: info@symbio.de  
 
Wskazania: 
SymbioFlor®1 jest stosowany w celu regulacji układu odpornościowego oraz w przypadku występowania 
dolegliwości żołądkowo-jelitowych. 
 
Przeciwwskazania: 
Kiedy nie należy przyjmować SymbioFlor®1? 
SymbioFlor®1 nie można stosować w przypadku przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego, trzustki i 
niedrożności jelit. W przypadku wystąpienia wysokiej temperatury SymbioFlor®1 należy tymczasowo odstawić.  
Stosowanie SymbioFlor®1 podczas ciąży i karmienia piersią: 
Chociaż nie odnotowano szkodliwego działania preparatu SymbioFlor®1 stosowanie w okresie ciąży lub 
karmienia piersią powinno odbyć się pod opieką lekarza.  
 
Środki ostrożności: 
Nie występują. 
 
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. 
Nie odnotowano wpływu SymbioFlor®1 na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie 
maszyn. 
 
Interakcje z innymi lekami: 
Brak interakcji preparatu SymbioFlor®1 z innymi lekami. 
 
Dawkowanie: 
O ile lekarz nie zaleci inaczej należy stosować się do poniższych zaleceń.  
Uwaga: aby uzyskać optymalne działanie leku, należy stosować się do zaleceń. 
 
W jakich dawkach należy stosować SymbioFlor®1? 
Dorośli:  w początkowej fazie 3 x dziennie po10 kropli. Po tygodniu dawkowanie zwiększyć  do 3 x dziennie po 20 
kropli.  
Dzieci: 1 x dziennie po 10 kropli.  
Niemowlęta: 1 x dziennie po 5 kropli.  
 
Kiedy i jak należy przyjmować SymbioFlor®1? 
Przed użyciem wstrząsnąć! Spowoduje to lekkie zmętnienie roztworu. 
Dzieci i dorośli: odmierzoną dawkę rozpuścić w niewielkiej ilości wody i przyjmować podczas posiłku. 
 
Jak długo należy stosować SymbioFlor®1? 
Czas kuracji preparatem SymbioFlor®1 zależy od stanu klinicznego, w przypadku  przewlekłych infekcji może 
trwać nawet do 6 miesięcy. 
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Przedawkowanie: 
Nie odnotowano żadnych skutków ubocznych w przypadku przedawkowania SymbioFlor®1. 
 
O czym należy pamiętać, w przypadku przyjęcia mniejszej dawki lub pominięcia dziennej dawki? 
Należy powrócić do zaleconego przyjmowania preparatu SymbioFlor®1. 
 
O czym należy pamiętać, w przypadku przerwania przyjmowania SymbioFlor®1 lub wcześniejszego 
zakończenia jego przyjmowania? 
Brak skutków ubocznych. W danym przypadku proszę skontaktować się z lekarzem.  
 
Działanie niepożądane: 
Jakie skutki uboczne wywołuje stosowanie SymbioFlor®1? 
SymbioFlor®1 jest z reguły dobrze tolerowany. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się wzdęcia, nadmierne 
gazy lub bóle w nadbrzuszu. 
 
W przypadku występowania nie wymienionych powyżej skutków ubocznych, prosimy o skontaktowanie się ze 
swoim lekarzem. 
 
Jakie środki zaradcze należy podjąć w razie  wystąpienia skutków ubocznych? 
Aby uniknąć powyżej wymienionych skutków ubocznych przy stosowaniu SymbioFlor®1 należy zmienić ilość 
przyjmowanego preparatu - należy preparat bardziej rozcieńczać lub podawać w zmniejszonej dawce.  
 
Termin ważności: 
Termin przydatności jest zaznaczony zarówno na kartoniku, jak i na butelce niemieckim wyrażeniem „Verwendbar 
bis”. Po upływie daty ważności preparatu nie należy spożywać. 
 
W jakich innych przypadkach, oprócz przekroczonej daty ważności nie należy spożywać SymbioFlor®1? 
W przypadku silnego zmętnienia nie należy przyjmować preparatu SymbioFlor®1. 
 
W jakim okresie po otwarciu należy  zużyć SymbioFlor®1? 
Po otwarciu preparat należy zużyć w ciągu 3 tygodni. 
 
Jak należy przechowywać SymbioFlor®1? 
Przed otwarciem preparatu nie należy go przechowywać w temperaturze poniżej 2°C i powyżej 30°C. Po otwarciu 
buteleczkę należy szczelnie zamknąć i przechowywać preparat w lodówce. 
 
Chronić przed dziećmi. 
 
Stan informacji: lipiec 2002 
 
Wskazówki dla pacjenta: 
SymbioFlor®1 nie zawiera żadnych środków konserwujących, w związku z czym, przy nieodpowiednim 
użytkowaniu produktu może szybko dojść do jego zanieczyszczenia. Można temu zapobiec poprzez zamykanie 
butelki zaraz po odmierzeniu odpowiedniej ilości leku. Nie zanieczyszczać dozownika. Delikatne stukanie w  
butelkę i przytrzymanie jej w pozycji pochyłej może ułatwić dozowanie. Przechylając butelkę można zmieniać 
prędkość dozowania preparatu. 
 
Szczegółowych informacji udziela producent preparatu SymbioPharm. 
W przypadku pojawienia się długotrwałego lub silnego bólu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem 


