
GALLMED (enterosolvens) tabletta 
(OGYI által jóváhagyott szakmai tájékoztató) 

Természetes anyagokból álló, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény az 
epe- és emésztőrendszeri bántalmak megelőzésére, panaszok kezelésére. 
Összetétel: Egy tabletta 100 mg epekivonatot, (kb. 50 mg össz. cholsav tartalommal), 

valamint a species cholagoga alkotórészeit tartalmazza: (Sennae folium, Foeniculi 
fructus, Absinthii herba, Marubii herba, Altheae radix, Liquiritiae rhizoma et radix, 
Menthae piperitae folium). 

Bevezetés: Az epeszármazékokat, epesavakat a gyógyászat régóta és kiterjedten 
használja az emésztőszervi panaszok, tünetek enyhítésére és megszüntetésére. 
A népgyógyászati tapasztalatok alapján fejlesztették ki az epekő oldásra is 
használható epesó tartalmú készítményeket, melyek törzskönyvezett 
gyógyszerekké váltak. 
A drog komponensek keveréke (spec. cholagoga) régóta alkalmazott epehajtó 
szer. 
Több évtizedes gyakorlati tapasztalatra épülő fejlesztés eredménye az 
enterosolvens Gallmed filmtabletta, mely egyesíti a fenti hatásokat. 

Alkalmazható: epepanaszok megelőzésére, megszüntetésére, krónikus állapotok 
kezelésére az epehólyag és az epeutak megbetegedése esetén önmagában vagy 
a gyógyszeres kezelés kiegészítésére. 

Pharmakológiai tulajdonság: 
Az epekivonatban lévő primer és secunder epesók choleretikus hatása ismert. 
Bizonyított, hogy az orálisan bejuttatott exogen epesavak az epeösszetételt  
nagymértékben javíthatják, a cholesterin újra oldott fázisába kerülhet, egyes 
kövek oldódhatnak, ill. azok képződését gátolhatják. 
A species cholagogát, mint epehajtót gyakran használják, ajánlják, mivel a 
duodenumból kiinduló reflexfolyamat eredményeképp az epehólyag kiürülését 
váltja ki: az epetermelés és kiürülés szabályozásával a gyógyulást előmozdítja. 

Pharmakokinetika 
Az epesavak taurinnal ill. glycinnel conjugáltak.  Deconjugacio után csaknem 
teljesen felszívódnak az ileum terminalis szakaszból. Megemelik az epesav pool-t 
physiológiás úton metabolizálódnak. A járulékos anyagok, illó olajok a természeti 
hatóanyag utakon biotransformálódnak. 

Alkalmazási terület 
A Gallmed rendszeresen szedve, kúrában használva az epepangást megszünteti, 
ezzel a kőképződés veszélyét csökkenti, gyakran fennálló bélhurutot is gyógyítja. 
Az enterohepatikus körfolyamat rendellenességeiből származó betegségek 
gyógyulását segítheti. 

Ellenjavallatok 
- Heveny eperohamok alatt, 
- elzáródásos sárgaságban, 
- terhesség esetén. 

Mellékhatások 
A betegek jól tolerálják. Ritkán jeleznek keserű szájízt, ill. a szedés első napjaiban 
hígabb székürítést. 

Adagolás: Nagyobb étkezés, bizonytalan panaszok, epekőműtét után 1-1 tbl. evés előtt. 
Krónikus epebetegségben tartós híg epetermelés kiváltására kúraszerűen 
emelkedő adagban 1 tbl. esti bevételével indítva maximum 6 tbl. (délben 3, este 3 
tbl.). A kúra leépítése folyamatosan történjék. 2 naponta 1-1 tbl-val csökkentve a 
beveendő mennyiséget. 

Kiszerelés: 1 dobozban 2 bliszter( 2x10 db tabletta). 
Eltarthatóság: 5 év 
Nyt. sz.: OGYI- 503 /1995 
Gyártó: PHARMAFONTANA Budapest 
Forgalmazó: NICO Kft. 6500 Baja, Szarvas G. u. 3. Tel/Fax: (79)326581. 
A készítmény szabadalommal védett. 


