
İstifadəsi üzrə təlimat 
 
 
DİGENZİM® PLUS    örtüklü tabletlər 
 
 
Qidaya bioloji fəal əlavə 
Şəkərsiz 
 
Tərkibi (1 örtüklü tablet üçün) 
Təsiredici maddələr: 
Pankreatin 4x konsentratı 50 mq (200 mq pankreatinə ekvivalentdir); 
Pepsin 25 mq; 
Lipaza 15 mq; 
Malt diastaza 75 mq; 
Papain 25 mq; 
Bromelayn ekstraktı (1:10) 2,5 mq (2 mq bromelayna ekvivalentdir); 
Pektin 100 mq; 
L-qlütamin turşusu 15 mq; 
Lactobacillus acidophilus kulturası 7,2 mq. 
Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, dikalsium fosfat, stearin turşusu, maqnezium stearat, krospovidon, 
kolloidal silisium 4-oksid, laktoza. 
Örtük: hipromelloza, titan 4-oksid (E171), talk, mineral yağ, sarı FD&C #5 boya maddəsi (E102), sarı FD&C #6 
boya maddəsi (E110). 
 
 
 
 
 
Təsir mexanizmi 
Digenzim® Plus fermentlər, təbii liflər və süd turşusu bakteriyalarının kulturasının kombinasiyasıdır. 
Fermentlər 
Pankreatin, lipaza və pepsin adi halda həzm traktında rast gəlinən fermentlərdir. 
Pankreatin karbohidratları, zülalları və yağları parçalayan fermentdir. 
Lipaza yağları parçalayan fermentdir. 
Pepsin zülalları parçalayan fermentdir. 
Digenzim® Plusun tərkibində onlar arpadan, papayya və ananas meyvələrindən əldə olunan təbii mənşəli 
fermentlərə: malt diastaza, papain və bromelayna əlavə olunmuşdur. 
Malt diastaza arpa ekstraktından alınır və nişastanın parçalanmasına kömək edir. 
Papayyanın tərkibində zülalları parçalayan ferment - papain vardır, hansı ki, zülal zəncirlərini dağıdır. 
Bromelayn ananasın gövdəsindən və şirəsindən alınan, zülalların parçalanmasına səbəb olan fermentdir. 
Təbii liflər 
Pektin həll olan liflər qrupuna aiddir, tərəvəz və meyvələrdə rast gəlinir. Su ilə qarışdırıldıqda bağırsaq 
daxilində gel əmələ gətirir. 
Süd turşusu bakteriyalarının kulturası 
Lactobacillus acidophilus kulturaları normal bağırsaq florasında təbii halda rast gəlinən canlı 
mikroorqanizmlərdən ibarətdir. Onların miqdarı həddindən artıq çox yeməkdən, balanslaşdırılmamış qidalanma 
və ya daimi qida rejiminin dəyişilməsindən asılı olaraq dəyişə bilir. 
L-qlütamin turşusu zülal və karbohidratların metabolizminə kömək edən amin turşusudur. 
 
 
 
 
 
 
İstifadəsinə göstərişlər 
Mədədə narahatlıq hissi, ürəkbulanma, mədə pozğunluqları, köp, dolma hissi, həddindən artıq qida qəbulu 
nəticəsində bağırsaq və həzm təzahürləri ilə büruzə verən həzm pozğunluqları zamanı ferment dəstəkləyicisi 
kimi istifadə olunan kompleks preparat. 
 
 
 
 



 

 
 
Əks göstərişlər 
- ananasa, papayyaya, laktozaya, donuz mənşəli zülallara və ya qida boya maddələri E102 və E110 qarşı 
yüksək həssaslıq. 
 
İstifadə qaydası və dozası 
Böyüklər: gündə 1 örtüklü tablet, qida qəbulu zamanı və ya qəbulundan dərhal sonra. 
Məsləhət olunan gündəlik dozanı aşmayın. 
Qidaya bioloji fəal əlavələr tam dəyərli və balanslaşdırılmış qidalanmanı əvəz etməməlidir. 
 
 
 
Xüsusi göstərişlər 
Hər örtüklü tabletin tərkibində 50,1 mq laktoza vardır. Laktoza dözümsüzlüyü olan pasiyentlər preparatı 
ehtiyatla istifadə etməlidirlər. 
Digenzim® Plus qarında güclü ağrılar (bəzən ishal ilə əlaqəli), iki gündən artıq davam edən ishal, immunitetin 
həddindən artıq aşağı düşməsi, antibiotiklərin və ya xroniki xəstəliklərin terapiyası üçün digər preparatların 
qəbulu, laktozaya qarşı dözümsüzlük, hamiləlik zamanı və laktasiya dövründə ehtiyatla istifadə olunmalıdır. 
Preparatın tərkibində uşağın fəallığına və diqqətinə mənfi təsir göstərə bilən E102 (tartrazin) və E110 («günəş 
qürubu» sarısı) boya maddələri vardır. 
 
 
 
 
Buraxılış forması 
10 örtüklü tablet blisterdə. 2 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır. 
 
 
Saxlanma şəraiti 
25ºС-dən aşağı temperaturda, orijinal qablaşdırmada saxlamaq lazımdır. 
Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 
 
Yararlılıq müddəti 
3 il. 
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 
 
 
İstehsal edilib: 
Contract Pharmacal Corporation, ABŞ tərəfindən  
LABORMED PHARMA S.A. üçün 
Teodor Palladi küç. 44B, 3-cü sahə, Buxarest, Rumıniya 


