Koniec wakacji, początek infekcji
Jak poradzić sobie z chorobą?
Rozmowa z
Mariuszem Grzybowskim,
Kierownikiem Działu
do Spraw Kontaktów
ze Środowiskiem
Medycznym
w firmie Axellus.

Okres jesienno-zimowy to czas wzmożonej zachorowalności. Kiedy dopada nas infekcja, najczęściej nie wiemy czy jej podłoże jest wirusowe
czy bakteryjne.
– To prawda. Przy infekcjach wirusowych i bakteryjnych często objawy są podobne. Natomiast
w inny sposób się je leczy. Warto wiedzieć, że
ok. 70% infekcji, w tym także grypa, wywoływanych jest przez wirusy.
I co powinno zrobić się w sytuacji, gdy dopada
nas jakaś ostra infekcja wirusowa, na przykład
grypa? Podać antybiotyk?
– Tę ważną decyzję zostawiamy lekarzom. Zwykle
infekcji wirusowych nie leczy się antybiotykami.
Terapię antybiotykową lekarze zalecają w przypadku podejrzenia infekcji bakteryjnej.
Czy w związku z tym pozostają nam wyłącznie
powszechnie stosowane i reklamowane w sezonie
grypowym leki przeciw objawom przeziębienia
i grypy?
– Leki przeciw objawom przeziębienia i grypy
łagodzą objawy, takie jak gorączka, katar, czy kaszel,
jednak nie leczą choroby, nie skracają jej trwania.
Chwilowo lepiej się czujemy, jednak tak naprawdę choroba może nadal się rozwijać lub mogą
wystąpić powikłania. Jeśli organizm nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z infekcją, po
odstawieniu leków przeciwobjawowych możemy
być narażeni na nawroty choroby. Przy długotrwale utrzymujących się objawach, powinniśmy
zasięgnąć porady specjalisty: farmaceuty lub lekarza.
A czy jest dostępny jakiś złoty środek, który naprawdę leczy, a nie tylko zmniejsza objawy?
– Ideały istnieją w bajkach. Jest jednak niezwykle
ciekawy lek, który leczy infekcje górnych dróg
oddechowych poprzez mobilizację układu immunologicznego do walki z patogenami. Z tego tytułu można go nazwać wyjątkowym środkiem leczniczym.

A jaki to lek?
– Jest nim Esberitox N. Jest to lek bez recepty, który
dzięki unikalnemu ekstraktowi roślinnemu, zwalcza infekcje różnego pochodzenia.

zwalcza infekcje
górnych dróg oddechowych

limfocytów T i makrofagów (komórek żernych)
oraz wspomaga produkcję przeciwciał czyli substancji przyspieszających walkę z infekcjami
i wzmacniających układ odpornościowy. Czyli
Esberitox N pobudza nasze naturalne siły obronne do walki z infekcjami i skraca czas trwania infekcji.
Działanie leku Esberitox N zostało potwierdzone
w ponad 20 badaniach.
Rzeczywiście, wygląda na to, że jest to wyjątkowy
lek. A kto może go stosować?
– Lek jest rekomendowany do stosowania u osób
dorosłych, także tych starszych i dzieci powyżej
czwartego roku życia. W przypadku dzieci poniżej
12 roku życia wskazana jest konsultacja z lekarzem. Jest dostępny w formie smacznej, niewielkiej tabletki, dzięki czemu jest chętnie przyjmowany także przez dzieci.

A na jakiej zasadzie działa Esberitox N?
– Esberitox N leczy, stymulując system immunologiczny i działa już od pierwszych objawów infekcji.
Poddanie ekstrakcji kompozycji 3 składników
roślinnych w Esberitox N: jeżówki purpurowej, żywotnika zachodniego i dzikiego indygo
zwiększa skuteczność działania tych składników.
Dzięki temu Esberitox N modyfikuje funkcjonowanie układu immunologicznego w tym powoduje wzrost produkcji cytokin, aktywuje czynność

A jak stosować ten produkt? I czy jest to lek do
samodzielnego podawania, czy powinno się go
przyjmować wraz z innymi lekami?
– Generalnie Esberitox N powinniśmy zażyć od
razu, przy wystąpieniu pierwszych objawów infekcji
i przyjmować go aż do ustąpienia objawów, jednak
nie dłużej niż 10 dni. Wtedy działa najskuteczniej.
Dlatego zawsze warto mieć ten lek w domowej
apteczce. Esberitox N, w zależności od przyczyn infekcji, może być przyjmowany samodzielnie, z lekami
przeciwobjawowymi, jak również jako wsparcie
antybiotykoterapii.
A czy Pan sam stosuje Esberitox N?
– Tak, zawsze od pierwszych objawów infekcji.
Zalecam go również swoim bliskim.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub
zdrowiu.
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Esberitox® N: Extractum spissum ex:(Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice+ Thujae occidentalis herba). Tabletka zawiera, 0,215 ml wyciągu (1:11) odpowiadającego: Baptisiae tinctoriae radice 10 mg, Echinaceae purpureae radice 7,5 mg, Thujae occidentalis herba, 2 mg. Postać farmaceutyczna: tabletki. Wskazania do stosowania: w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas
infekcji i łagodzący jej przebieg. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą lub rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae (np. rumianek, arnika); postępujące choroby ogólnoustrojowe, takie jak: gruźlica, białaczka, zarażenie wirusem HIV, AIDS, kolagenoza, stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne; immunosupresja (po terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego); dzieci poniżej 4 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 35, 38259 Salzgitter, Niemcy

