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KULLANMA KLAVUZU 

  POLISORB Mineral Bazlı Gastrointestinal Detoksifiyer 

Polisorb’u  kullanmadan  önce  lütfen  bu  talimatı  dikkatlice  okuyunuz.  Bu 
kullanım talimatını saklayınız. Tekrar okumanız gerekebilir. 

Polisorb nedir ve ne için kullanılır? 

Polisorb aşağıdaki durumlarda kullanılır; 

 Çocuk ve yetişkinlerde çeşitli sebeplerden kaynaklanan diyarelerde
(akut enfeksiyonlar, gıda kökenli intoksikasyonlar) kullanılır,

 Mide bulantısı  ve  kusma, mide gazı,  çocuk  ve  yetişkinlerde  karın
ağrısı,

 Çocuk  ve  yetişkinlerde  gıda  ve  ilaç  kökenli  alerjik  durumlarda
(gastrointestinal  sistem  ve  deri  üzerindeki  semptomların
hafifletilmesine sebep olur),

 Çocuk  ve  yetişkinlerde  glutensiz  diyet  bozukluğu  semptomların
(karın  ağrısı,  diyare,  bulantı  ve  kusma,  dermatit)  hafiflemesine
yardımcı olur.

Polisorb,    300 mg/g  adsorbsiyon  gücü  kapasitesine  sahip olan  anorganik, 
seçici  olmayan  çok  fonksiyonlu  bir  adsorbenttir.  Bu  nedenle,  Polisorb 
mükemmel  madde  bağlama  ve  detoks  özelliklerine  sahiptir. 
Gastrointestinal yolunda Polisorb bakteri, virüs,  toksin, alerjen veya başka 
toksik maddeler gibi gıda ile birlikte vücuda alınmış ya da vücut tarafından 
üretilen  ve  yüksek  moleküler  ağırlığına  sahip  olan  ve  diyareye  sebep 
olabilen maddeleri  bağlayabilmektedir.  Polisorb  toz  şeklindedir  ve  su  ile 
karıştırılarak  kullanılmalıdır. Polisorb  vücut  tarafından emilmemektedir  ve 
değişmeden  vücuttan atılmaktadır. Bağlanan maddelerle birlikte  vücuttan 
doğal yol ile dışarı atılmaktadır. 

İçindekiler; 

Aktif  madde:  Silikon  dioksit  (yüksek  ölçüde  dağılmış  şekilde).  Polisorb 
içindeki  aktif  madde;  çalışma  mekanizması  mekanik  olan  bir  mineral 
maddedir.  Çok  yüksek  bir  yüzey  gerilimi  olduğu  için  kendisine  büyük 
miktarda zararlı maddeyi bağlayabilir.  

 Kullanım şekli; 

Polisorb su  içerisinde karıştırıldıktan sonra  içilmelidir.  İçimi kolay olan nötr 
tatlı  süspansiyonu  şekline ulaşana kadar karıştırılması gereken  toz miktarı 
su  içerisine  ilave edilir. Süspansiyon her zaman taze olarak hazırlanmalı ve 
yemeklerden  1  saat  önce  veya  yemeklerden  1  saat  sonra  kullanılmalıdır 
(eşzamanlı  ilaç alınırken – diğer  ilacı kullanmadan 2  saat önce  veya diğer 
ilacı kullandıktan 2 saat sonra alınmalıdır). Hazırlanan süspansiyon 24 saat 
içerisinde tüketilmelidir.  
Bulantı  ve  kusma,  diyarenin  tedavisi  :  İlk  gün  Polisorb  günde  5  defa 
alınmalıdır,  takip  eden  günlerde  semptomatik  iyileşmeye  ulaşana  kadar 
günde 3‐4 defa kullanılmalıdır. 
Alerji tedavisi : Polisorb 10‐14 gün boyunca günde 5 defa alınmalıdır. 
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Önerilen dozlar : 

Vücut ağırlığı  Tek doz * 
Tek doz için 
gereken su 
miktarı 

Önerilen 
günlük 
miktar* 

11’den 20 kiloya kadar  1 gr  50 ml  3 gr 

21’den  30 kiloya kadar  1,5 gr  70 ml  4,5 gr 

31’den 40 kiloya kadar  2 gr  100 ml  6 gr 

41’den 60 kiloya kadar  3 gr  100 ml  9 gr 

61’den 80 kiloya kadar  4 gr  150 ml  12 gr 

> 80 kilodan fazla 5 gr  150 ml  15 gr 

* 1 gr Polisorb tatlı kaşığına eşittir. 

Dozaj Hakkında ek bilgi : 

Yetişkinler  için önerilen günlük doz : 1 kilo vücut ağırlığı için 0,1 ‘den 0,2 grama kadar, 
Azami günlük doz : 1 kilo vücut ağırlığı için 0,33 gr. 

Önemli bilgi : 

Diyareniz  varsa  kaybedilen  sıvıyı  tekrar  kazandırmak  için  bol     su  içmeniz  gerekir.  1  ile  6  yaş  
arasındaki  çocuklar  doktora  danıştıktan  sonra,  elektrolit  ve  sıvı  kaybını  gidermek  için  oral 
solüsyonla  birlikte  Polisorb’u  kullanmaları  gerekir.  Polisorb,  1  yaşın  altındaki  çocuklarda  
kullanılmamalıdır. 

Diyareniz 3 günden fazla sürüyorsa ya da diyareniz kanlı oluyorsa ve ateşiniz varsa ya da aşırı 
ağrı ve kramp çekiyorsanız mutlaka doktora danışmanız gerekir. Hamile ya da emziren kadınlar 
Polisorb kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Polisorb’u 14 günden faz 
kullanmayın  çünkü  vitamin  ve  kalsiyum  emilimini  azaltabilir.  Polisorb’u  kullanırken  ek  olarak  
diyetinizin dengeli besleyici madde ve vitamin içerikli olmasına özen gösterin. 

Yan etkileri : 

Ender Olanlar : Kabızlık, alerjik reaksiyonlar, 

Çok ender olanlar:  Silikon dioksitin uzun süreli kullanımı sırasında silisyum içeren böbrek taşı 
oluşumu  

Diğer İlaçlarla etkileşimi : 

Polisorb  ile  aynı  anda  diğer  ilaçları  almamaya  özen  gösterin.  Polisorb  ve  diğer  ilaçların  
kullanımı  arasında  en  az  2  saatin  geçmesi  gerekir.  Çeşitli  ilaçların  Polisorb  ile  etkileşimi 
hakkında daha fazla bilgiyi almak için doktorunuza danışın. 

Kontendikasyonlar :  

Aşağıdaki durumlarda Polisorb’u kullanmayın; 

 Kanayan mide veya bağırsak ülseri

 Gastrointestinal yolun kanaması

 Bağırsak Felci

 Silikon dioksite karşı aşırı hassasiyet.



Polisorb Nasıl Saklanmalıdır? 

2 ° C ve 30 ° C arasında saklayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. 

Açılan  ambalajı lütfen sıkı kapalı şekilde tutunuz ve nemden koruyunuz. Bu medikal ürün son 
kullanım tarihi geçtikten sonra kullanılmamalıdır. 

Paket içeriği: 

Vücut ağırlığına göre bireysel dozajlı 25 gramlık ambalaj. 
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