


Grypa i przeziębienie  

 

  Przeziębienie i grypa, czyli ostre infekcje dróg oddechowych są najczęstszymi chorobami u dzieci i 

dorosłych.  

 

Na podstawie danych dotyczących etiologii tych infekcji przyjmuje się, że są one spowodowane 

wirusami.   

 



 Wirus RSV (Respiratory Syncytial Virus) 
 to główny patogen odpowiedzialny za infekcje dróg oddechowych 

 

 
 Adenowirusy 
     najczęściej wywołują choroby układu oddechowego i oczu.                 

Typ 5 odpowiada m.in. za infekcje w obrębie gardła. 

 

 
 Wirus HRV (Human Rhinowirus)  
      odpowiedzialny jest za 15 – 40% chorób przeziębieniowych u ludzi 

 

 
 Wirus grypy typu A 
 sprawca największych epidemii i pandemii grypy  
       na świecie 

Grypa i przeziębienie  
 

http://www.rkm.com.au/VIRUS/ADENOVIRUS/adenovirus.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Influenza_A_-_late_passage.jpg


 jest lekiem przeciwwirusowym, skutecznie i szybko redukującym 

 wszystkie objawy przeziębienia i grypy, przeznaczonym dla pacjentów                

 z objawami infekcji wirusowej. 

 

 

 

 działa immunokorekcyjne, dzięki czemu jest stosowany w celu 

 podniesienia naturalnej odporności organizmu. 

Co to jest Engystol? 



Wirusy DNA adeno 5 i HSV-1. 
W wykonanych metodą ELISA badaniach zainfekowanych 

wirusami komórek leczonych lekiem Engystol N stwierdzono 

następującą procentową redukcję swoistych białek: 

Wirusy RNA RSV i HRV 
Próby redukcji łysinek przeprowadzone z użyciem w/w wirusów 

wykazała następujące procentowe zmniejszenie zakaźności: 
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Lek Engystol   ma udowodnione działanie przeciwwirusowe wobec wirusów:  

DNA adeno 5, HSV-1, RNA RSV i HRV-1 

Działanie przeciwwirusowe 



Działanie immunostymulacyjne. 

Zwiększa aktywność fagocytarną granulocytów ludzkich nawet o 33,5%. 

Zwiększa ekspresję limfocytów T wytwarzających interferon  

(wzrost wydzielania interferonu    o 24%)  



Vincetoxicum hirundinaria (ciemiężyk białokwiatowy) – gatunek rośliny z rodziny toinowatych 
(Apocynaceae).  

 

 

Działanie: 

 

 Pobudzenie odporności  (działanie na naczynia i układ współczulny). 

 

 Napotne 

 

 Tonizujące 

 

W leku Engystol występuje w potencjach: 

 

D6 – 75 mg 

D10 – 75 mg 

D30 – 75 mg 

Składniki 



 
Sulphur (siarka) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Pierwiastek szeroko wykorzystywany w leczeniu 

chorób skóry, stanów zapalnych, dolegliwości żołądkowo-jelitowych.  

 

 

 

Działanie: 

 

 Katalizator procesów komórkowych 

 

 Stosowany w leczeniu chorób przewlekłych 

 

 

 

W leku Engystol występuje w potencjach: 

D4 – 37,5 mg 

D10 – 37,5 mg 

 

Składniki 



Działa  przyczynowo oraz zmniejsza nasilenie i intensywność objawów 
grypy i przeziębienia 
 

 

Działanie przyczynowe: 

- działa przeciwwirusowo w stosunku do wirusa typu RSV 
    To główny patogen odpowiedzialny za infekcje dróg  

    oddechowych u dzieci oraz hospitalizację niemowląt 

 

-  działa przeciwwirusowo w stosunku do wirusa typu HRV 
     Odpowiedzialny za 15-40% chorób przeziębieniowych u ludzi 

 

-  działa przeciwwirusowo w stosunku do adenowirusa typu 5 
     Główny sprawca infekcji GDO 

 

Działanie objawowe: 

- Dzięki działaniu przeciwwirusowemu skutecznie i szybko redukuje objawy 

  przeziębienia. 
 

Działa immunokorekcyjnie  
-   zwiększa liczbę limfocytów T 

-   zwiększa aktywność fagocytarną granulocytów   

  

Engystol – jak działa? 



Dawkowanie leku: 

 

Zalecana dawka 

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy dziennie. 

Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka 2 razy dziennie. 

Dzieci od 4 do 5 lat: 0,5–1 tabletka, 1-2 razy dziennie, po konsultacji z 

lekarzem. 

 

Dawki maksymalne 

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka do 12 razy dziennie. 

Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka do 8 razy dziennie. 

Dzieci od 4 do 5 lat: 0,5-1 tabletka do 4 razy dziennie, po konsultacji z 

lekarzem.   

 

 

 



Działa objawowo i przyczynowo - redukuje objawy przeziębienia jak również działa 
przeciwwirusowo. 

 

Działa immunokorekcyjnie – wynika to z jego mechanizmu działania. 

 

Zmniejsza ryzyko powikłań bakteryjnych w układzie oddechowym co może 
wyeliminować zastosowanie antybiotyku. 

 

Zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowych na inne odcinki układu 
oddechowego i ucho środkowe. 

 

Zapobiega groźnym powikłaniom – zapalnie krtani. Przyspiesza zdrowienie 
pacjentów. 

 

Jest atrakcyjny cenowo w stosunku do konkurencji – ilość tabletek 

 

Może być stosowany przez całą rodzinę – działanie przeciwwirusowe i 
immunokorekcyjne. 

 

 

Korzyści 



                    jest stosowany  

w lecznictwie od ponad 60 lat.  

Dziś jest on dostępny w ponad 50 krajach świata. 

Corocznie na całym świecie ponad 2 miliony 

pacjentów jest leczonych lekiem 

Czy wiecie że… 




