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Bağırsak duvarı, İrritabl Bağırsak Sendromunun (İBS) 
semptomlarının  oluşumunda önemli bir rol oynar. Bağırsak 
duvarı bariyerindeki en hafif bir bozulma bile zararlı elementle-
rin ve yabancı patojenlerin bağırsağa nüfuz etmesine ve 
tahrişlere neden olmasına yol açabilir. Sonuç olarak, bağırsak-
ta tahriş ve hassasiyet meydana gelebilir ve aşağıdakiler gibi 
tipik İrritabl Bağırsak Sendromu semptomları ortaya çıkabilir:
• şişkinlik ve gaz
• karın ağrısı
• ishal ve kabızlık
 
Benzersiz  Bifidobacterium longum (B. longum) 35624® suşunu 
içeren Alflorex®’in İrritabl Bağırsak Sendromu semptomlarını 
azalttığı kanıtlanmıştır. Alflorex® içeriğinde bulunan 35624® 
suşu, doğum sırasında anneden bebeğe geçen ve insan 
bağırsağında doğal olarak yaşayan bakteri ailesine dahildir. 
Sindirim sisteminden geçer ve bağırsağa canlı olarak ulaşır.

Alflorex®, tahriş olmuş bağırsağa tutunup rahatlatıcı ve 
güçlendirici bir tabaka oluşturma yoluyla bağırsak duvarındaki 
bozulmayı azaltarak İrritabl Bağırsak Sendromunun tipik 
semptomlarıyla mücadele eder.

Alflorex®, bir B. longum suşu olan 35624® içerir. Diğer 
bileşenleri şunlardır: mısır nişastası; magnezyum stearat; 
hipromelloz.

Alflorex®, üretildiğinde her kapsülde 35624® suşuna ait 
1 x 109 (1 milyar) bakteri içerir. Uygun doz son kullanma 
tarihine kadar korunur.

ENDİKASYONLAR
Alflorex®, şişkinlik, gaz, karın ağrısı, ishal ve kabızlık 
semptomları dahil olmak üzere İrritabl Bağırsak Sendromunun 
tedavisinde kullanılır.

KULLANMA TALİMATI
Etkili kullanım sağlamak için Alflorex®’i her zaman bu 
talimata uygun şekilde alınız. Alflorex® kullanma talimatını 
nasıl uygulayacağınızdan emin olamıyorsanız lütfen doktoru-
nuza veya eczacınıza danışınız ve onların tavsiyelerine uyunuz.
Tavsiye edilen günlük dozu aşmayınız.

Alflorex® günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya 
ayrı olarak alınabilir. Kapsülleri bütün olarak yeterli miktarda 
sıvı (örneğin meyve suyu gibi asitli içecekler yerine bir bardak 
su veya süt) ile alınız.
Bu ürün ağız yoluyla kullanılır.
Meyve suları genellikle asitlidir ve asit 35624® suşuna zarar 
verebilir. Alflorex®’in su veya süt ile ya da daha az asitli 
içecekler (örneğin soya, badem veya pirinç sütü) ile alınmasını 
tavsiye ederiz.
Alflorex® meyve suyu içeren bir öğünün yanında alınabilir, 
çünkü gıdalar Alflorex® suşunun korunmasına yardımcı 
olacaktır.

B. longum 35624® suşunun bakteri olması nedeniyle etkisi 
antibiyotik tedavisi ile inaktive olabilir. Alflorex®’in antibiyo-
tikler ile de alınmasına devam edilmesini tavsiye ederiz.
Antibiyotik tedavisi sırasında, günlük Alflorex® dozu antibiyo-
tik dozundan ayrı olarak alınmalıdır.

KULLANIM SIKLIĞI
1 ay boyunca günde bir kez 1 kapsül Alflorex® alınız. 
Alflorex®’in her gün alınması ve tüm kutunun kullanılması 
önemlidir. 

Alflorex® hemen etki gösterir ve bağırsakta gereken kısımlar-
da bariyer oluşturmaya başlar. İlk 2 hafta sırasında sistemini-
zin düzenlenmesine yardımcı olur. Semptomlarda ilk 
rahatlamanın yaklaşık 1-2 hafta boyunca düzenli Alflorex® 
alımından sonra görülmesi beklenir. Nadir durumlarda, 
Alflorex®’in bağırsakta bariyer oluşturması 1 aydan uzun 
sürebilir ve bu süre muhtemelen 2-3 aya kadar çıkabilir. 
Semptomlarınız bu süre geçtikten sonra devam ederse veya 
açıklanamayan kilo kaybı veya dışkıda kan gibi yeni 
semptomlar gelişirse doktorunuza danışınız.

Alflorex®, almaya devam ettiğiniz sürece bağırsağınızda kalır. 
Bağırsakta etki gösterdikten sonra düzenli bağırsak hareketleri 
ile doğal olarak atılır. Her gün tek kapsül Alflorex® alarak 
bağırsağınızdaki bariyerin korunduğundan emin olabilirsiniz.

UYARILAR
• Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
• Kabı hasar görmüşse ürünü kullanmayınız.
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YAN ETKİLER
Şimdiye kadar Alflorex® kullanımıyla bağlantılı olarak hiçbir 
yan etki gözlenmemiştir.
Takviye edici gıdalar veya diğer ilaçlar ile bilinen bir etkileşim 
yoktur.
Herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen aşağıdaki talimatta 
belirtilen dağıtımcı ile temas kurunuz.

KONTRENDİKASYONLAR
Ürünün bileşenlerinden birine veya daha fazlasına karşı aşırı 
duyarlılık veya bireysel alerji varsa ürünü kullanmayınız.

EK BİLGİ
Alflorex® aşağıdakileri içermez:
• Glüten
• Laktoz
• Süt ürünleri
• Koruyucular
• Soya
Alflorex® vejetaryenler için uygundur.
Kullanımın ilk haftalarında bağırsak alışkanlıklarında hafif ve 
geçici değişikliklerin olabileceğini unutmayınız. Bu durum, 
Alflorex® IBS’nin bağırsakta nazikçe koruyucu bir tabaka 
oluşturmaya başlaması nedeniyle görülen normal ve geçici bir 
durumdur. Alflorex® kullanmaya devam etmek önemlidir.

HAMİLELİK VE EMZİRME
Alflorex® kapsüllerin gebelik ve emzirme döneminde kullanıl-
maması gerektiğine dair herhangi bir kanıt yoktur. Gebe 
kadınlar İBS semptomları konusunda doktorları veya ebeleri ile 
konuşmalıdır.
Alflorex® bir Tıbbi Cihazdır.

DAĞITIMCI: BIOCODEX France
İTHALATÇI: BIOCODEX İLAÇ SAN. İTH. İHR ve TİC. LTD. ŞTİ.
FSM. Mah. Poligon Cad. No: 8C, Buyaka 2 Sit. Kule-3 No: 
15-16-17-18 Ümraniye, 34771, İstanbul
Türkiye
infotr@biocodex.com

ÜRETİCİ
PrecisionBiotics Ltd
Building 4400 Cork Airport Business Park
Kinsale Road, Cork 
İrlanda

AMBALAJ VE NET AĞIRLIK
Her biri 250 mg olan 30 kapsül – net ağırlık 7,5 g ℮ 

SAKLAMA
25°C’nin altındaki sıcaklıklarda ve kuru bir yerde saklayınız.
Buzdolabında saklanması gerekli değildir.
Her kullanımdan sonra kabın ağzını sıkıca kapattığınızdan emin 
olunuz.
Ürünü ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden 
sonra kullanmayınız.
Son kullanma tarihi, sağlam ve doğru şekilde saklanmış ürün 
için geçerlidir.
Lütfen ambalajı bilinçli bir şekilde atınız.

SEMBOL SÖZLÜĞÜ

CE işareti ve Onaylanmış Kuruluş

Üretici

Kuru tutunuz

Saklama koşulları:
25°C’nin altında saklayınız

Seri kodu
Lotu gösteren sembol ve lot numarası 

Son kullanma tarihi
Sembol ve son kullanma tarihi (YYYY/AA olarak)

Kullanma talimatına bakınız

Kullanma talimatının en son revize edildiği tarih:
09/2019 rev. 1 
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Bağırsakta etki gösterdikten sonra düzenli bağırsak hareketleri 
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