
GALLMED (enterosolvens) tabletta 
(OGYI által jóváhagyott betegtájékoztató) 

 
Természetes alapanyagokból álló, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását 
irodalmi és népgyógyászati adatok igazolják. 
Összetétel: 7 féle gyógynövény (szennalevél, édeskömény, fehérürömfű, pemetefű, fehérmályvagyökér,            

édesgyökér és mentalevél), epesavak. 
Javallatok:  1. Az epetermelés és az epeutak működési rendellenességeivel összefüggő panaszok csökkentése, 

megszüntetése: 
  - epeürülés fokozása, epehajtás elősegítése, 
  - epekő képződés veszélyeinek csökkentése, 
  - epehólyag eltávolítás után az epevezeték működési rendellenessége következtében jelentkező   
    panaszok enyhítése, megszüntetése, 

2. Emésztőrendszeri panaszok csökkentése, megszüntetése, különös tekintettel a (gyomor) 
túlterhelésére. 
Székelési panaszok (rendszertelen, kemény széklet, stb.) rendezése (székletszabályozás)  

3. A koleszterinszint előnyös befolyásolása. 
Adagolás: Kúraszerűen célszerű alkalmazni, szükség esetén alkalmi szedése is megengedett. 
     Naponta 1-3 x 1-2 tabletta főétkezések előtt. Kúraszerűen alkalmazva: 
  egy kúra idôszakai délben este naponta összesen 
 1. 10 napig ------- 1 tabletta 1 tabletta 
 2. 10 napig 1 tabletta 1 tabletta 2 tabletta 
 3. 10 napig 1 tabletta 2 tabletta 3 tabletta 
 4. 10 napig 2 tabletta 2 tabletta 4 tabletta 
 5. 10 napig 2 tabletta 3 tabletta 5 tabletta 
 6. 10 napig 3 tabletta 3 tabletta 6 tabletta 

Valamelyik főétkezés bármilyen okból történő elmaradása esetén a tabletta szedését is el kell hagyni. 
A fenti adagolástól egyénenként, a panaszoknak megfelelően el lehet térni, de naponta legfeljebb 6 
tabletta bevétele ajánlott. 
A kúra befejezése fokozatosan történjen, kétnaponta 1-1 tablettával csökkentve a napi adagot, a kúra 
elején alkalmazott fokozatos növelés fordítottjaként. 
A kúra időtartama legfeljebb 6 hónap. A folyamatos szedés abbahagyása után javasolt az orvosi 
ellenőrzés annak érdekében, hogy a készítmény hatása ne fedjen el esetleg más kezelést (is) igénylő 
betegséget. 
A kúrát célszerű megszakítás nélkül befejezni, de a megszakítás sem okoz problémát. 
A kúra tetszés szerinti időközönként megismételhető. 
Amennyiben a kúra(ák) hatására a panaszok egyáltalán nem enyhülnek vagy nemkívánatos hatások 
lépnek fel, úgy a kúrát meg kell szakítani és orvoshoz fordulni. 
Ha a panaszok a szedés abbahagyásával visszatérnek, úgy orvosával egyeztetve napi 1-2 tabletta (a 
déli vagy esti főétkezés előtt) fenntartó adagként folyamatosan szedhető. 
 

Ellenjavallat:     - Heveny (epe) rohamok  és epevezeték elzáródás okozta sárgaság esetén tilos alkalmazni. 
               - Terhesség és szoptatás esetén. 

Mellékhatások: Az egyéni érzékenységtől függően, az első néhány napban enyhe hasmenés valamint a tabletta(k) 
bevétele után közvetlenül rövid ideig tartó émelygés előfordulhat. A hasmenés és az émelygés 
elviselhetetlensége esetén a tabletta szedését abba kell hagyni. 

Gyógyszerkölcsönhatások: 
A készítmény más készítménnyel, gyógyszerrel együtt szedhető, de a hatás vizsgálata érdekében 
célszerű más, hasonló hatású epesav tartalmú vagy egyéb epehajtó készítmény szedését a 
"Gallmed" kúra időtartamára abbahagyni. 

Figyelmeztetés (megjegyzés):  
Gyermekek a kezelőorvosnak a várható eredményre és kockázatokra vonatkozó előzetes 
mérlegelése alapján és utasítása szerint szedhetik. 
A készítményt hőhatásoktól (napsugárzás, fűtőtest, stb.) és nedvességtől óvni kell. 
A tabletta erős illata a készítmény sajátossága, nem jelent minőségromlást. 

A tablettákat széttörve ne adagoljuk, mert rendkívül keserű ízhatást vált ki. 
Felhasználhatóság: 3 év 
Gyártó: PHARMAFONTANA Budapest 
Forgalmazó: NICO Kft., 65oo Baja, Szarvas G. u. 3. Tel/Fax: (79)326581 
Nyilvántartási, engedélyszám: OGYI- 503/1995. 
A készítmény szabadalommal védett.  


