
СОВРЕМЕНА ФИБРИНОЛИТИЧКА ТЕРАПИЈА КАЈ АКУТНИ И ХРОНИЧНИ ВОСПАЛЕНИЈА

320mg       30капсули

Претставува растителен 
протеолитичен ензим со 
аналгетско, антиинфламаторно 
и антибактериско дејство. 
Го редуцира прекумерното 
формирање на фибрин од 
фибриноген и тромбоцитната 
агрегација. Го подобрува 
протокот на крв во зоните 
со атеросклеротични промени. 

СЕРАПЕПТАЗА (Serrapeptase)

Моќен протеолитички ензим, 
изолиран од непатогени 
ентеробактерии од родот 
Serratia E15 со докажан
антиинфламаторен и 
фибринолитички ефект.
Се акумулира селективно во 
жариштето на воспалението 

 ограничувајќи ги неговите 
димензии и тежината 
на клиничките манифестации.

КВЕРЦЕТИН (Quarcetin)

Флавоноид кој поседува 
антиканцерогени, 
антиинфламаторни и антивирусни 
својства и е важен 
регулатор на хистамин. 
Ја намалува капиларната 
пропустливост и го намалува 
отокот, воедно ја инхибира 
липидната пероксидација 
и го намалува оксидативниот 
стрес.

БРОМЕЛАИН ( in)Bromela

3  1 капсула, 30 минути пред или 2 часа по јадење.X

ДОЗИРАЊЕ

СОСТАВ
Серапептаза (Serrapeptase) 20 mg (40 000 SPU), 
Бромелаин (Bromelain) 200 mg (240 GDU), 
Кверцетин (Quarcetin) 100 mg

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Истовремена употреба со 
антикоагуланси може да 
доведе до крварење. 
Не се препорачува употреба при 
бременост и непосредно пред 
хируршки интервенции. 
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е моќен протеолитички производ со докажан ефект врз симптомите на 
акутно и хронично воспаление како што се болка, оток, еритем, 
хиперкоагулација и зголемена температура.

FYBROZYME / ФИБРОЗИМ

Се акумулира и делува
селективно, само во
жариштето на воспалението, 
со што се избегнуваат сите
несакани реакции 

 типични за лекови како 
НСАИЛ и други.

Неговата висока 
фибринолитичка и 

 антитромботична активност 
 го ограничува развојот на 

атеросклеротичните
плаки и води кон обратна 

 еволуција на веќе формираните.

Делува синергистички 
со НСАИЛ и Аспирин во 

 однос на болката и воспалението, 
што овозможува да се  
употребуваат помали дози.

Фиброзим НЕМА улцероген ефект!

Серапептаза

Стимулирање на
ендогени
плазмени

активатори

Плазминоген

Директен
фибринолитичен

ефект

Фибрин

Фибринодеградациони 
производи

 
Стимулирање на конверзија на плазминоген во плазмин 
под дејство на ендогени активирачки фактори

ФИБРОЗИМ ГО ИНХИБИРА ФОРМИРАЊЕТО 
НА ТРОМБИ ПО ПАТ НА ДВА МЕХАНИЗМИ

Директен фибринолитичен ефект

ВО КОМБИНАЦИЈА СО АНТИБИОТИЦИ

Фиброзим го уништува биофилмот на бактериите од родот:
 Staphylococcus, Pseudomonas, Listeria и други. 

Ја намалува адхезијата на Staphylococcus aureus на протези, катетри и други 
медицински помагала. 
Го подобрува дејството на антибиотиците од групата на аминопеницилини, 
тетрациклини, цефалоспорини, флуорокинолони - ја подобрува нивната 
пенетрација во ткивaтa.

Го инхибира ослободувањето на простагландини,
леукотриени, тромбоксани, интерлеукини и TNF 
алфа. Ги менува адхезивните молекулите на
клеточните површини, коишто привлекуваат
воспалителни клетки при автоимуни
заболувања.

СО ДОКАЖАНО ДЕЈСТВО ПРИ:

ВОСПАЛЕНИЕ

Акутен и хроничен синузитис, 
фарингитис и отитис.
Го намалува отокот и ја подобрува
секреција на ексудатот.

ИНФЕКЦИИ НА ГОРНИ ДИШНИ ПАТИШТА

Бронхитис, астма, пневмонија. Силно го ограничува
воспалителното жариште, го разредува бронхијалниот
секрет и го помага неговото искашлување.
Ја намалува постинфламаторната интерстицијална
фиброза и плеврални адхезии.

ИНФЕКЦИИ НА ДОЛНИ ДИШНИ ПАТИШТА

Ја намалува големината на атеросклеротичните плаки
отстранувајќи ги наслагите на холестерол,
калциум и фибрин. Инхибира прекумерна
тромбоцитна акумулација и нивна агрегација.

Ја намалува болката, отокот и ризикот од тромбоза.
Има докажан ефект при хиперкоагулабилни
состојби и васкуларни инциденти. Помага кај
ремоделирање на лузни и адхезии

ТРАУМИ И ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Го намалува воспалението и ги подобрува
поплаките на пациентите за болка, чувство на тежина, 
чешање, парестезии и грчеви. Ја подобрува лимфната
дренажа и го намалува лимфниот едем.

ХРОНИЧНА ВЕНСКА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА (CVI),
ВАРИКСИ И ТРОМБОФЛЕБИТИ НА ПОВРШИНСКИ 

 (DVT)ВЕНИ, ДЛАБОКА ВЕНСКА ТРОМБОЗА 

АТЕРОСКЛЕРОЗА


