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 stanowią w ponad 90% pierwotną przyczynę infekcji górnych dróg 
oddechowych 

 
 

 „nie lubią” podwyższonej temperatury ciała  
(gorączka to nasz naturalny mechanizm obronny) 

 

 
 „nie boją się” antybiotyków 
 (choć powikłania po infekcjach wirusowych często wymagają 

antybiotykoterapii) 
 

 

 szczególnie „uwielbiają” wychłodzone organizmy z osłabioną odpornością 

Engystol: kompleksowa terapia infekcji wirusowych 

Wirusy… 

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


Najczęstsi sprawcy infekcji wirusowych… 

 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. 
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Engystol: kompleksowa terapia infekcji wirusowych 

TERAPIA STANU OSTREGO: 

Schmiedel V. et al., „A complex homeopathic preparation for the symptomatic treatment of upper respiratory infections associated with the common cold:  an observational study”, Explorer 2006 



Engystol jest lekiem, który: 
 

• stymuluje aktywność fagocytarną granulocytów: 
– +33,5% 1) 

• stymuluje wzrost liczby limfocytów T (głównie Th)2) 

• stymuluje wydzielanie interferonów typu I & II:2,3) 

– IFN-ɣ +24%2) 

 
Engystol aktywuje i wzmaga naturalną odpowiedź 
immunologiczną. Jest lekiem immunokorekcyjnym. 

Engystol: kompleksowa terapia pacjentów z NZDO 
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Engystol polecamy pacjentom: 
 
• z pierwszymi objawami infekcji: 

• gdyż hamuje namnażanie wirusów 
• pobudza produkcję IFN-I i IFN-II, ograniczając infekcję 

wirusową w jej początkowym stadium 
 

• z przewlekającą się infekcją wirusową:  
• działa przyczynowo – na szerokie spektrum wirusów 
• działa objawowo – redukując dokuczliwe objawy  
• wspiera układ immunologiczny 
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Informacje dotyczące podawania leku Engystol: 
 

• Engystol jest podawany dzieciom (w wieku przedszkolnym              
i szkolnym) oraz dorosłym pacjentom 

• Engystol można łączyć z innymi lekami (brak interakcji) 

• tabletki należy przyjmować 20 minut przed lub po posiłku 

• tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach 

• tabletki niepowlekane należy przechowywać  
w temperaturze pokojowej 
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