
İçlik  vərəqə

IMUNOGLUKAN P4H  kapsullar/ sirop
Beta-(1,3/1,6)-D-Qlükan (Imunoglukan®) və Vitamin C 

Immun sisteminin müqavimətini artırır

®Imunoglukan P4H  kapsulların tərkibi:
1 kapsulun tərkibi:
Təsiredici maddələr: Beta-(1,3/1,6)-D-Qlükan (Imunoglukan®) 100 mq; vitamin C (kalsium askorbat) 100 mq  
(tövsiyyə olunan gündəlik dozanın 125%-i). Qida əlavəsi: Maqnezium Stearat, Hidroksipropilmetilselluloza,

®Imunoglukan P4H  siropun tərkibi:
1 ml siropun tərkibi:
Təsiredici maddələr: Beta-(1,3/1,6)-D-Qlükan (Imunoglukan®) 10 mq; vitamin C (L-askorbin turşusu) 10 mq  
(tövsiyyə olunan gündəlik dozanın 12,5 %-i). Köməkçi maddələr: fruktoza, limon turşusu, benzoy turşusu.

Imunoglukan P4H® siropun tərkibində alkoqol, rəngləyici və ətirli maddələr yoxdur.
Imunoglukan P4H® allergiya və diabeti olan xəstələrdə istifadə oluna bilər. Tərkibində qlüten yoxdur.

Farmakoloji xüsusiyyətləri:
Imunoglukan® təbii polisaxarid kompleksidir. Preparatın hazırlanması üçün “Pleurotus ostreatus” göbələyi 
istifadə olunur.

®Imunoglukan P4H  preparatın effektivliyi və təhlükəsizliyi kliniki tədqiqatlar zamanı sübut 
olunmuşdur.
Imunoglukan® orqanizmin təbii immun cavabına təkan verən və immun mexanizmlərin aktivləşməsində 
mühüm rol oynayan immunomodulyatordur. Nazik bağırsaqdakı Peyer ilgəyində olan immun hüceyrələrin 
(makrofaq) membranlarındakı xüsusi reseptorlarla birləşir, təbii immun cavabını aktivləşdirir (faqositoz 
prosesi stimulə olunur, interferon, interleykinlər, şiş hüceyrələrini nekrozlaşdırıcı faktor və s.
sintez olunur, digər immun hüceyrələr aktivləşir). Beta-(1,3/1,6)-D-Qlükan nazik bağırsaqda  qlükozaya 
parçalanmayan  təhlükəsiz maddədir. Həzm olunmamış  qlükan isə orqanizmdən qida lifləri şəklində 
xaric olunur.

Vitamin C– orqanizmin maddələr mübadiləsinin bir çox kimyəvi proseslərində iştirak edir. Güclü 
antioksidant olub, kapillyar damarların keçiriciliyini bərpa edir. Vitamin C Imunoglukanla birlikdə sinergist 
təsir göstərərək bir-birinin təsirini gücləndirir.

birləşməsi immun sisteminin müqavimətini artırır və normal fəaliyyətini təmin edir.

Göstərişlər:
• İmmunodefisit vəziyyət, tez-tez xəstələnmə halları
• Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin virus infeksiyaları (KRVİ), infeksion xəstəliklər
• Uşaqlarda və böyüklərdə qrip və soyuqdəymə
• Uzun müddətli antibiotikoterapiya
• Vaksinasiya zamanı

®

• Allergik xəstəliklər zamanı (allergik rinitlər, bronxial astma və s.)
• Endokrin xəstəliklər zamanı (şəkərli diabet və s.)
• Hamilələrdə infeksion xəstəliklər (toksoplazma, məxmərək, sitomeqalovirus və s.), cinsi yolla ötürülən  
  infeksiyaların müalicə və profilaktikası zamanı (xlamidiya, mikoplazma və s.)
• Xroniki yorğunluq sindromu, əqli və fiziki yüklənmə

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi: Təhlükəsiz olduğu üçün hamiləlik və laktasiya zamanı 
istifadəsinə əks göstəriş yoxdur. Hamiləliyin ilk 3 ayında həkim təyinatı əsasında istifadə olunur.

Diqqət:
Imunoglukan P4H  preparatı orqanların transplantasiyası əməliyyatını keçirən xəstələrə məsləhət 
görülmür və immunosupressiv terapiyaya məruz qalan xəstələrə həkim məsləhəti ilə təyin olunmalıdır.

®Imunoglukan P4H  preparatı uzun müddətli müalicə üçün təhlükəsizdir.

İstifadə qaydaları:
®Imunoglukan P4H  kapsulun tövsiyyə olunan doza və qəbul qaydaları:

1-3 kapsul gündə bir dəfə uzun müddət ərzində (ən azı 2-3 ay) qəbul olunur. Kapsulu çeynəmək olmaz! 
Ehtiyac olduqda kapsul açılmalı və daxilə qəbul olunmalıdır.

®Kapsullar səhər və ya axşam yatmazdan əvvəl acqarına su ilə qəbul olunmalıdır. Imunoglukan P4H  
kapsulu 3 yaşına qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayıb.

®Imunoglukan P4H  siropunun tövsiyyə olunan doza və qəbul qaydaları:
Uşaqlarda 1ml / 5kq doza sutka ərzində 1 dəfə qəbul olunmalıdır (ən azı 2-3 ay). İnfeksiyaya yoluxma 
zamanı və ya immun sistem zəifləyəndə gündəlik dozanı ən azı üç gün ərzində iki dəfə artıra bilərsiniz.
Sirop səhər və ya axşam yatmazdan əvvəl acqarına qəbul olunmalıdır.
Preparat 3 yaşından yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 1-3 yaşlı uşaqlara həkim məsləhəti ilə təyin 
edilir. 

Saxlanılma qaydası: Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Rütubət və günəş şüalarından qoruyun.
Sirop açıldıqdan sonra 2 ay ərzində istifadə olunmalıdır və 2-8°C hərarət də soyuducuda saxlanılmalıdır
Nadir hallarda rast gəlinən çöküntülər uzunmüddətli saxlanılma və  temperatur dəyişikliyi ilə izah olunur 
və heç bir halda preparatın keyfiyyətinə təsir göstərmir.
Hər istifadəsindən əvvəl flakon intensiv çalxalanmalıdır.

Qablaşma: Kapsul № 30+10 hər qutuda / Sirop 120 ml flakonda

İstehsalçı: PLEURAN, s.r.o, Bratislava, Slovakiya Respublikası
Distributor: IMUNOGLUKAN, s.r.o., Bratislava, Slovakiya Respublikası
info@imunoglukan.com, www.imunoglukan.com, Tel: +421 2 5341 5577
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Imunoglukan P4H® preparatın tərkibində aktiv maddə olan beta-qlükan -nın vitamin C ilə 

Xlorofillinin mis kompleksi, Titanium Dioksid



Листок вкладыш

IMUNOGLUKAN P4H  капсулы/ сироп
Бета-(1,3/1,6)-D-глюкан (Imunoglukan®) и Витамин C

Повышает сопротивляемость иммунной системы

®Состав капсулы  Imunoglukan P4H  :
Состав 1 капсулы:
Действующее вещество:
Бета-(1,3/1,6)-D-глюкан (Imunoglukan®) 100 мг; витамин С (аскорбат кальция) 100 мг (125% 
рекомендуемой дневной дозы). Пищевая добавка: Магнезиум Стеарат, Гидроксипропилметилц-

®Состав сиропа  Imunoglukan P4H  :
1 мл сиропа содержит:
Бета-(1,3/1,6)-D-глюкан (Imunoglukan®) 10 мг; витамин С (L-аскорбиновая кислота) 10 мг (12.5% 
рекомендуемой дневной дозы). Вспомогательные вещества: фруктоза, лимонная кислота, 
бензой.  

Фармакологические свойства:
Imunoglukan® является природным полисахаридом. Для приготовления препарата используется   
гриб  “Pleurotus ostreatus”.
Эффективность и безопасность препарата  Imunoglukan P4H®  доказано клиническими 
исследованиями.
Imunoglukan® иммуномодулятор активизирующий естественные иммунные механизмы  организма.   
Связывается с особыми рецепторами иммунных клеток ( макрофагами) Пейеровых бляшек 
находящиеся в тонком кишечнике, активируют иммунитет (стимулируется фагоцитоз, 
синтезируется интерферон, интерлейкины, некротизирующий фактор опухолевых клеток и т.д., 
активируются другие иммунные клетки).
Бета-(1,3 / 1,6)-D-глюкан это безопасное вещество не превращающиеся в глюкозу в тонком 
кишечнике. Не переварившийся глюкан из организма выводится в виде пищевых волокон.
Витамин С - участвует  в химических реакциях обмена веществ. Сильный антиоксидант, 
восстанавливает сосудистую проницаемость. Imunoglukan® вместе с витамином С действуют 
синергично и усиливают действие  друг друга.

®Входящий в состав Imunoglukan P4H  бета - глюканс  витамином  С  повышает   
сопротивляемость иммунной системы и обеспечивает ее  нормальную работу. 

Показания: 
• Иммунодефицитные состояния, периодические инфекционные  заболевания
• Острые вирусные инфекции верхних дыхательных путей, инфекционные болезни
• Грипп и воспалительные заболевания у детей и взрослых.
• Длительная антибиотикотерапия
• При вакцинации
• Аллергические болезни (аллергический ринит, бронхиальная астма и т.д.)
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• Эндокринные  болезни (сахарный диабет и т.д.)
• Инфекционные болезни беременных (токсоплазмоз, цитомегаловирус и т.д.), лечение и
  профилактика болезней передающиеся половым путем (хламидии, микоплазма и др.) 
• Синдром хронической усталости, физическая и психическая перегрузка

Беременность и период лактации: препарат является безопасным, поэтому нет противопоказа-
ний для использования во время беременности и в период лактации. В первые 3 месяца 
беременности можно принимать по назначению врача.

Внимание:
Imunoglukan P4H  не рекомендуется больным  перенесшим   операцию по 

трансплантации  органов. Больные получающие иммуносупрессивное лечение могут принимать 
препарат по назначению врача. 

® Препарат Imunoglukan P4H  безопасен при длительном приеме.

Способ применения:
®Рекомендуемая доза и способ применения  капсул  Imunoglukan P4H : принимается  1-3 капсулы 

один раз в день,  длительный период . Нельзя разжевывать капсулы! При необходимости  можно 
вскрыть капсулу и  принять в форме порошка запивая водой.

®Капсулы нужно принимать утром или  вечером натощак, запивая  водой. Imunoglukan P4H  
капсулы не предназначены для детей до трех лет.

®Рекомендуемая доза и способ применения  сиропа Imunoglukan P4H :
Детям назначается по расчету 1мл на каждые 5кг (минимум 2-3 мес.).При инфицировании и при 
понижении иммунной системы суточную дозу можно увеличить в два раза минимум на три дня.
Препарат предназначен к применению у детей старше 3 лет. Детям от 1 до 3 лет препарат 
назначается врачом.
Сироп нужно принимать утром или  вечером натощак.

Условия хранения: Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для 
детей месте. После открытия, сироп можно хранить 2 месяца, при температуре 2-8°C. Редкое 
появление  белых сгустков, вызваны  долгосрочным хранением  или изменением температуры,  не 
влияет на качество и эффективность препарата.

Перед каждым  применением сироп необходимо взболтать.

Форма выпуска: Капсулы   № 30+10 в каждой коробке / Сироп 120мл во флаконах.

Производитель: PLEURAN, s.r.o., Братислава, Республика Словакии.
Дистрибьютор: IMUNOGLUKAN, s.r.o., Братислава, Республика Словакии.
info@imunoglukan.com, www.imunoglukan.com, Тел: +421 2 5341 5577
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Imunoglukan P4H® сироп не содержит алкоголь, красителей и ароматизаторов.
Аллергики и больные  диабетом могут принимать Imunoglukan P4H®, не содержит глютен.

Препарат 

еллюлоза, Медный комплекс Хлорофиллина, Титаниум Диоксид.


