
PERŠALIMO, 
YPAČ SUSIJUSIO SU

VIRUSINE 
INFEKCIJA, 

GYDYMAS

Stiprina imuninę sistemą



Engystol® pasižymi natūraliu 
veikimu, stimuliuoja imuninę 
sistemą [2-5] ir trumpina 
simptomų pasireiškimo laiką [1]. 
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Laiku pradėtas vartoti 
Engystol® padeda 
efektyviai ir natūraliai 
kovoti su peršalimu [1].



• Gydymas Engystol® žymiai padidina alveolinių makrofagų fagocitinį aktyvumą   
užsikrėtus RSV* infekcija  ir kartu:

 – žymiai sumažina ankstyvąją bronchoalveolinę in� ltraciją neutro� lais ir limfocitais, 
taip pat 

 – uždegiminių citokinų išlaisvinimą (išsiskyrimą) [2]. 

• Tai padeda mažinti uždegimą ir lengvinti su juo susijusius simptomus [2].

 Alveolė
Virusas

Makrofagas

NAUJI 
DUOMENYSEngystol® sustiprina ir palaiko 

imuninę sistemą virUSinės 
infekcijos metu [2-5].

*RSV – respiracinis sincitinis virusas 3



Engystol® greitai palengvina 
peršalimo simptomus [1].

Engystol® tablečių ir tradicinių nereceptinių vaistų gydymo poveikio simptomų pagerėjimui 
bėgant laikui palyginimas (kontrolė) [1].

Pritaikyta iš 
Schmiedel ir kt. [1]

Engystol®

Kontrolė

<1 diena                     <2 dienos                  < 3 dienos                     4-7 dienos                > 7 dienos  
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• > 75 proc. pacientų ženkliai palengvėjo simptomai per tris dienas [1].

• Ženkliai daugiau pacientų, vartojusių Engystol®, pajuto pagerėjimą per 3 dienas 
 (77,1 proc. , o kontrolinės grupės – 61,7 proc.) [1].
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Engystol® turi priešvirusinį poveikį kai 
kuriems paplitusiems virusams [5,6].

Virusų aktyvumo sumažėjimas procentais, vartojant Engystol® [6].

Pritaikyta iš 
Oberbaum ir kt. [6]

HSV-1 * baltymai

Adenoviruso 5 baltymai

RSV ** užkrečiamumas  
(virusinė plokštelė)

HRV-14 † užkrečiamumas  
(virusinė plokštelė)
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* HSV-1 – 1 tipo paprastasis herpes virusas;  ** RSV – respiracinis sincitinis virusas;  † HRV-14 –14 tipo žmogaus rinovirusas
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Engystol® praskiedimas (1:2) 

Virusinio aktyvumo slopinimas buvo 
pagrįstas imunofermentiniu analizės metodu 
ELISA (5 adenovirusas, HSV-1) ir viruso 
gamybos redukcijos nustatymo „plokštelių“ 
metodu testu (HRV-14, RSV).

Engystol veikia HSV-1*, adenovirusą 5, RSV** ir HRV-14 virusus [5,6], 
darydamas įtaką per interferono apsauginę sistemą (pvz., imunines ląsteles, 
išskiriančias interferoną alfa ir interferoną gama) [4,5] arba tiesiogiai 
veikdamas tiriamus virusus [6].
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Priešvirusinių vaistinių preparatų vartojimas susijęs su šalutiniu poveikiu [10-12].

Engystol®  veikia natūraliai ir yra gerai toleruojamas [1].

Tyrimai parodė, kad Engystol® saugiai gali vartoti ir gerai toleruoja [1] suaugusieji ir vaikai [7-9].

Engystol® yra saugus ir gerai toleruojamas [1] 
įvairaus amžiaus grupių pacientų [7-9].

Nustatyti  minimalūs nepageidaujami efektai.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Gali būti saugiai vartojamas kartu su kitais vaistiniais preparatais [8,13].
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Engystol® tabletės
Dozavimas ir vartojimo metodas

Įprastinis dozavimas

Dozavimas ūminiais atvejais

Suaugusieji ir vaikai nuo 12 metų

Vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps)

Vaikai

1-5 metų          pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 3 kartus per dieną

Suaugusieji ir vaikai nuo 12 metų

Vartoti po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną)

Vaikai

6–11 metų

1-5 metų

vartoti po 1 tabletę kas 0,5–1 val. 
(iki 8 kartų per dieną)

pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės kas 0,5–1 val. 
(iki 12 kartų per dieną)

6–11 metų          vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną

Tabletę lėtai ištirpinti burnoje. Ją reikia vartoti ne valgio metu. 
Vaikams tabletę galima susmulkinti ir ištirpinti nedideliame kiekyje vandens.
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Engystol® stimuliuoja ir palaiko imuninę 
sistemą kovojant su peršalimu [2-5].

Moduliuodamas imuninį atsaką, Engystol® padeda įveikti respiracinę 
virusinę infekciją ankstyvoje susirgimo stadijoje [2].

Tyrime in vivo gydymas Engystol® pastebimai sustiprino alveolinių makrofagų 
fagocitinį aktyvumą po užsikrėtimo RSV* sukelta infekcija [2] ir kartu:

– reikšmingai sumažino bronchoalveolinę in� ltraciją neutro� lais ir limfocitais,  

taip pat

– uždegiminių citokinų išskyrimą [2].

Uždegiminių ląstelių skaičius plaučiuose po užsikrėtimo RSV* sukelta infekcija ir gydymo Engystol® [2].

Pritaikyta iš Wronski ir kt. [2].

Kontrolė (be viruso ar Engystol®)

Virusas, be Engystol®

Virusas + Engystol®: 0,4 tabletės / kg

Virusas + Engystol®: 2,57 tabletės / kg

Virusas + Engystol®: 5,1 tabletės / kg

BALF ** absoliutus ląstelių skaičius [x 105] 
1 dieną po užsikrėtimo infekcija pateikiamas 
kaip vidurkis

* RSV – respiracinis sincitinis virusas; ** BALF – bronchoalveolinio lavažo skystis.
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Engystol® yra veiksmingas gydant 
viršutinių kvėpavimo takų virusines 
infekcines ligas [1,13].

Engystol® veikia HRV-14*, adenovirusą 5, HSV-1** ir RSV ‡ [5,6], virusus, darydamas įtaką 
per interferono apsauginę sistemą (pvz.,  imunines ląsteles, išskiriančias IFN-α, IFN-γ) [4,5] 
arba tiesiogiai veikdamas tiriamus virusus [6].

Priešvirusinis Engystol® poveikis HRV-14*, adenovirusui 5 ir RSV-1** [5]

Viruso gamybos redukcijos nustatymo „plokštelių“ 
metodu testas ir ELISA † analizė parodė virusų 
užkrečiamumo sumažėjimą, lyginant su nepaveikta 
grupe.

Pritaikyta iš Roeska ir kt. [5]
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* HRV-14 – 14 tipo žmogaus rinovirusas; ** HSV-1 –1 tipo paprastasis herpes  virusas; † ELISA – su fermentais susijęs imunosorbento tyrimas; 
‡ RSV –  respiracinis sincitinis virusas.
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Engystol® sumažina kvėpavimo 
takų infekcijų dažnį ir kortikosteroidų 
vartojimą pacientams, sergantiems 
lėtine astma [13].

Gydymas Engystol® žymiai sumažino viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijų pasikartojimo dažnį nuo 5-6 iki 1-2 kartų per metus [13].

Atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas tyrimas, 
kuriame dalyvavo 24-28 metų 40 pacientų, sergančių nuo kortikosteroidų 
priklausoma astma, parodė, kad gydant Engystol® [13] kortikosteroidų 
vartojimas sumažėjo perpus.

Vidutinės kortikosteroidų paros dozės gydant Engystol® palyginimas su placebu [13].

Adaptuota iš 
Matusiewicz [13].
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Veikliosios medžiagos

Veikliosios medžiagos ir 
pagalbinės medžiagos

Veikliųjų medžiagų  
veikimas [14]

Tabletės
(vienoje 301,5 mg 

tabletėje)

Vincetoxicum 
hirundinaria 
(šlakinė 
kregždūnė)

Organizmo gynybos stimuliavimas, 
veikiant kraujagyslių ir simpatinę 
nervų sistemą, pvz., sergant 
virusinėmis ligomis, kurioms 
būdingas karščiavimas.

Vincetoxicum hirundinaria
D6, 75 mg

Vincetoxicum hirundinaria
D10, 75 mg

Vincetoxicum hirundinaria
D30, 75 mg

Sulfur 
(siera)

Vartojama kaip reaguojanti 
medžiaga, sergant bet kokiomis 
lėtinėmis ligomis, pvz., ūminiu 
ar lėtiniu kvėpavimo organų 
uždegimu, viršutinių kvėpavimo 
takų kataru, dispnėja, bronchine 
astma ar jei yra pulsuojantis 
galvos skausmas.

Sulfur D4, 37,5 mg 

Sulfur D10, 37,5 mg

Laktozė – 300 mg

Magnio steratas – 1,5 mg

Engystol® sudėtyje yra 2 veikliosios medžiagos, stimuliuojančios 
organizmo gynybines galias [2–5] ir veikiančios uždegimą 
imuninio atsako metu [2]
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Engystol®  pasitiki visame pasaulyje

Vartojamas daugiau nei 70 metų.

Galima įsigyti daugiau nei 40 šalių.

Kasmet pasaulyje parduodama daugiau nei 1 500 000 pakuočių.

Daugkartiniai tyrimai patvirtina Engystol® 
efektyvumą ir toleravimą [1,8,13].
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Rekomenduojama laiku pradėti 
vartoti Engystol®, nes šis vaistas:

Registruotojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija) 
Registruotojo atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt

© 07/2019, Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Baden-Baden, Vokietija

Stiprinkite imuninę sistemą natūraliai, 
vartodami Engystol® [2-5] 

stimuliuoja ir palaiko imuninę sistemą 
kovojant su peršalimu [2-5];

greitai – per 3 dienas – palengvina 
peršalimo simptomus [1];

efektyviai gydo viršutinių kvėpavimo takų 
virusines infekcines ligas [1,13].

gerai toleruojamas [1] įvairaus 
amžiaus grupių pacientų [7-9];

tinka vartoti kartu su kitais vaistais; 
sąveika nenustatyta [8,13];

patogus vartoti – tabletės lėtai 
ištirpinamos burnoje.

Engystol®
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Leidinys skirtas gydytojams ir farmacijos specialistams.

Gydymo tikslas – lengvinti peršalimo simptomus, 
taip pat ir nosies gleivinės pažeidimo.
Tikslą pasiekti galima:

 veikiant pagrindinę ligos priežastį;

 slopinant virusų proliferaciją     
 (dauginimąsi) [1-3];

 moduliuojant uždegimo     
 mediatorius [4];

 palaikant gleivinės funkciją [1-4].
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www.siuolaikinehomeopatija.lt

Bioreguliacinio 
gydymo 

galimybė

Euphorbium compositum S  nosies purškalas (tirpalas)
Homeopatinis vaistinis preparatas
100 g (99,4 ml) nosies purškalo yra veikliųjų medžiagų: Euphorbium 
D4 1 g, Pulsatilla pratensis D2 1 g, Luffa operculata D2 1  g, 
Hydrargyrum biiodatum D8 1 g, Mucosa nasalis suis D8 1 g, Hepar 
sulfuris D10 1 g, Argentum nitricum D10 1 g, Sinusitis-Nosode D13 
1 g. Viename išpurškime yra 0,120 g (0,119 ml) tirpalo.

Terapinės indikacijos 
Slogos simptomų lengvinimas ir papildomas sinusito 
gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms, 6 metų ir 
vyresniems vaikams: paprastai reikia purkšti į kiekvieną šnervę 3–5 
kartus per dieną po 1–2  įpurškimus. 2–5 metų vaikams: 3–4 kartus per 
dieną po 1 įpurškimą. Jaunesniems kaip 2 metų vaikams nosies purškalo 
(tirpalo) vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos. Padidėjęs jau-
trumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. 
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Kiekvienoje šio vaistinio 
preparato išpurkštoje dozėje yra 0,012 mg benzalkonio chlorido, tai 
atitinka 1 mg/10 g. Benzalkonio chloridas gali sukelti dirginimą ar 
patinimą nosies viduje, ypač jei vartojamas ilgai. Sąveika su kitais vais-
tiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma. Nepageidaujamas 
poveikis. Labai retais atvejais (< 1/10 000) gali atsirasti padidėjusio 
jautrumo reakcijų. Labai retais atvejais (< 1/10 000) į astmą linkusiems 
pacientams dėl benzalkonio chlorido gali atsirasti bronchų spazmas. 
Tokiu atveju pacientams patariama vaistinio preparato vartojimą nu-
traukti ir konsultuotis su gydytoju. Labai retais atvejais (< 1/10 000) 
Euphorbium compositum S nosies purškalas (tirpalas) gali sukelti 
nosies gleivinės dirginimą, susijusį su deginimu ir nosies sekrecijos 
padidėjimu. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 
20 ml tirpalo. Nereceptinis vaistinis preparatas.
Registruotojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija)  
Registruotojo atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt 
Reklamos teksto parengimo data 2021-09-07.
Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarny-
bai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip 
nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt

   

Slogos simptomų lengvinimas

Papildomas sinusito gydymas



www.engystol.lt

Peršalimo, ypač susijusio 
su virusine infekcija, 
gydymas

Bioreguliacinio 
gydymo galimybė

Engystol® tabletės  •  Homeopatinis vaistinis preparatas
1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Vincetoxicum hirundinaria 
D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum 
hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg. 
Terapinės indikacijos 
Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, 
gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.  
Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir vai-
kams nuo 12 metų: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus 
per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps), ūminiais atvejais – po 1 ta-
bletę kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). 6–11 metų vaikams: 
paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, ūminiais 
atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 8 kartų per dieną). 1–5 
metų vaikams: pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 3 kar-
tus per dieną, ūminiais atvejais – po 0,5 tabletės kas 0,5–1 val. (iki 
12 kartų per dieną). Tabletę lėtai ištirpinti burnoje. Ją reikia vartoti 
ne valgio metu. Vaikams tabletę galima susmulkinti ir ištirpinti ne-
dideliame kiekyje vandens. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautru-
mas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžia-
gai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio 
preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas 
paveldimas sutrikimas  – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir 
galaktozės malabsorbcija. Sąveika su kitais vaistiniais prepara-
tais ir kitokia sąveika. Nežinoma. Nepageidaujamas poveikis. 
Odos ir poodinio audinio sutrikimai. Dažnis nežinomas (negali 
būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Laikinos odos reak-
cijos (išbėrimas, niežėjimas ar eritema). Virškinimo trakto sutriki-
mai. Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus 
duomenis). Laikini virškinimo trakto sutrikimai (pilvo skausmas ar 
diskomfortas). Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje 
yra 50 tablečių. Nereceptinis vaistinis preparatas. 
Registruotojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija) 
Registruotojo atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt 
Reklamos teksto parengimo data 2021-09-07.
Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarny-
bai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip 
nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt

   


