
Informacja dla osób przyjmujących preparat Intesta

Choroby przewodu pokarmowego często mają charakter przewlekły, 
z okresami remisji i nasilania się objawów. U pacjentów z chorobami 
przewodu pokarmowego, oprócz odpowiedniego leczenia, bardzo 
ważne jest odpowiednie postępowanie dietetyczne. 

Warunkiem utrzymania prawidłowych funkcji jelita jest zachodzenie 
wielu ważnych procesów, w tym systematycznej regeneracji, która 
pozwala na odnowę nabłonka i utrzymanie jego właściwości. 
Prawidłowy nabłonek chroni przed niepożądanym przedostawaniem 
się patogennych drobnoustrojów i toksyn oraz innych szkodliwych 
związków z treści jelitowej do organizmu. Prawidłowo funkcjonująca 
błona śluzowa jelita wytwarza odpowiednią ilość śluzu. Śluz pełni 
ważną rolę fizycznej ochrony nabłonka jelit, ale także zapewnia 
optymalne środowisko do przebywania bakterii, w tym tych, które są 
bardzo pożyteczne dla gospodarza.  Dzięki warstwie śluzu bakterie 
pożyteczne dla gospodarza mogą się trwale osiedlić i produkować 
liczne ważne związki, m.in. witaminy i kwas mlekowy. Zdrowe jelito 
ma prawidłową motorykę, która powoduje przesuwanie się treści  
przez różne części układu pokarmowego, co umożliwia trawienie 
i wchłanianie. Wszystkie te procesy wymagają energii. Komórki jelita 
grubego, którego rolą jest odzyskiwanie wody i cennych substancji,  
uzyskują ją z metabolizmu naturalnie występującego w jelicie grubym 
kwasu masłowego.

JAK POWSTAJE KWAS MASŁOWY W JELICIE? 

Błonnik i produkty spożywcze, które są jego źródłem stanowią aż dwa 
piętra współczesnej piramidy żywieniowej. Kluczowa rola żywności 
bogatej w błonnik w diecie człowieka polega na tym, że w procesie 
fermentacji bakteryjnej błonnika w okrężnicy (najdłuższej części 
jelita grubego) produkowane są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, 
w tym kwas masłowy.

SPADEK POZIOMU KWASU MASŁOWEGO 
A ZABURZENIA FUNKCJI JELIT

Dieta ze zredukowaną ilością błonnika, zalecana często pacjentom 
z zespołem jelita nadwrażliwego lub zapalnymi chorobami 
jelit, powoduje obniżoną produkcję kwasu masłowego. Spadek 
poziomu kwasu masłowego może upośledzać funkcje jelit, czego 
następstwem są objawy takie jak biegunki, wzdęcia, uczucie 
przelewania, ból brzucha, zaburzenia motoryki jelit w tym rytmu 
wypróżnień. Dodatkowo, może sprzyjać zaburzeniu równowagi 
mikrobioty związanej ze zmianami warunków kolonizacji, w tym 
pH środowiska, co ułatwia patogenom swobodny rozwój i powoduje 
wyżej wymienione objawy.

Intesta zawiera chroniony matrycą tróglicerydową maślan sodu, 
będący prekursorem kwasu masłowego.

INTESTA jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, 
która uzupełnia dodatkowe potrzeby żywieniowe wynikające z natury 
choroby lub z ograniczeń dietetycznych, a które zostały zalecone 
przez lekarza i są spowodowane nietolerancją niektórych rodzajów 
pożywienia zawierającego różne rodzaje błonnika.

INTESTA poprzez dostarczenie kwasu masłowego do  jelita jest 
uzupełnieniem diety pacjentów z chorobami układu pokarmowego, 
w tym zaburzeń mikrobioty jelitowej.

INTESTA jest przeznaczona do postępowania dietetycznego: 
 ▶ w zespole jelita nadwrażliwego
 ▶ w biegunkach spowodowanych zaburzeniami mikrobioty 

wywołanymi przez antybiotykoterapię, drobnoustroje, chemio- 
lub radioterapię

 ▶ w chorobach zapalnych jelit
 ▶ podczas stosowania diet ograniczających spożycie błonnika 

pokarmowego w chorobach jelit

SPECJALNA FORMUŁA KONTROLOWANEGO 
UWALNIANIA MAŚLANU SODU  

Składnik aktywny preparatu INTESTA (maślan sodu ) powinien być 
dostarczony do jelit, dlatego wymaga specjalnego zabezpieczenia 
przed niepożądanym wchłonięciem w żołądku. Działanie preparatu 
INTESTA jest uwarunkowane tym, że składnik aktywny (maślan 
sodu) jest chroniony specjalnym nośnikiem. W preparacie INTESTA 
wykorzystano technologię matrycy trójglicerydowej. Matryca nie 
tylko chroni zawarty w niej składnik aktywny przed wchłonięciem 
w żołądku, ale pozwala na jego stopniowe uwalnianie w całym jelicie 
aż do jelita grubego. 

Piramida
Zdrowego Żywienia

60 kapsułek

INTESTA
Żywność specjalnego  
przeznaczenia medycznego
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składnik
aktywny

matryca
trójglicerydowa

O szybkości i miejscu uwalniania decyduje odpowiednio opracowany 
skład matrycy. Dzięki temu uwalnianie składnika aktywnego odbywa 
się stopniowo od momentu kiedy enzymy trawiące tłuszcze wydzielane 
przez trzustkę do dwunastnicy rozpoczynają proces rozpadu nośnika. 
Ze względu na technologię preparat jest chroniony patentem.

DZIAŁANIE POTWIERDZONE BADANIAMI 

Pozytywny wpływ postępowania dietetycznego polegającego 
na podawaniu mikrootoczkowanego maślanu sodu (w ilości 300 
mg maślanu sodu/dobę) jako uzupełnienia terapii zespołu jelita 
nadwrażliwego został wykazany w dwóch badaniach klinicznych 
(krótkoterminowe, randomizowane, dwuośrodkowe). W obu 
badaniach stwierdzono znamienną poprawę jakości życia oraz 
zmniejszenie nasilenia niektórych obserwowanych objawów na 
korzyść terapii uzupełnionej mikrootoczkowanym maślanem sodu 
w porównaniu do grupy kontrolnej. Co ważne, preparat był wyjątkowo 
dobrze tolerowany przez pacjentów.*

JAK STOSOWAĆ PREPARAT INTESTA

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:
Dorośli: 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem, w trakcie 
posiłku lub według wskazań lekarza. Zaleca się stosować przez okres 
co najmniej 3 miesięcy. Dzieci powyżej 7 roku życia: 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej wieczorem, w trakcie posiłku. Zaleca się stosować 
przez okres co najmniej 6 tygodni. 

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może 
zalecić inne dawkowanie preparatu.

Zawartość kapsułki ma specyficzny zapach charakterystyczny dla 
składnika aktywnego.

Jedna kapsułka preparatu INTESTA  zawiera 500 mg 
mikrogranulowanego maślanu sodu i trójglicerydu pochodzenia 
roślinnego, co odpowiada 150 mg maślanu sodu. 

INFORMACJE O SKŁADZIE

Składniki: mieszanina całkowicie uwodornionych trójglicerydów 
kwasów tłuszczowych z oleju palmowego; maślan sodu; substancja 
glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza.

Informacja o wartości odżywczej:

Wartość odżywcza w 100 g w  1 kapsułce w 2 kapsułkach

Wartość energetyczna kJ/kcal 2650 kJ/641 kcal 16 kJ/4 kcal 32 kJ/8 kcal

Tłuszcz, w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone

59 g
59 g

0,4 g
0,4 g

0,7 g
0,7 g

Węglowodany
w tym cukry

28 g
0 g

<0,5 g
0 g

<0,5 g
0 g

Białko 0 g 0 g 0 g
Sól 12,3 g 0,07 g 0,14 g

Maślan sodu 25,2 g 0,15 g 0,30 g

JAK WYGLĄDA PRODUKT INTESTA I CO ZAWIERA 
OPAKOWANIE

Kapsułki celulozowe twarde, podłużne, na końcach zaokrąglone.
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (4 blistry po 15 kapsułek, 
pakowane w kartonik z ulotką)
Zawartość netto: 35,7 g (60 kapsułek po 595 mg)

WAŻNE INFORMACJE PRZED ZASTOSOWANIEM

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników produktu. 

Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do 
stosowania pozajelitowego. Nie może być stosowany jako jedyne 
źródło pożywienia. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych 
oraz dzieci powyżej 7 roku życia. Nie powinien być stosowany 
przez osoby, u których nie stwierdzono wymienionych stanów 
chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub nie ma wskazań lekarskich 
do jego stosowania.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania produktu przez kobiety w ciąży 
i matki karmiące piersią.

JAK PRZECHOWYWAĆ PREPARAT INTESTA

Przechowywać w temperaturze do 25° C, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. Nie należy 
stosować po upływie daty minimalnej trwałości podanej na boku 
opakowania i blistrze. Data minimalnej trwałości oznacza ostatni 
dzień danego miesiąca.
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