
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Име на продукт Фиброзим / Fibrozyme

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

2.1. Хранителна добавка, стомашно-устой-
чиви капсули съдържащи следните актив-
ни съставки:
Серапептаза/Serrapeptase 20 mg (40 000 SPU)
Бромелаин/Bromelain 200 mg (1200 GDU)
Кверцетин/Quercetin 100 mg

3. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозата, както и продължителността на при-
ема се определя за всеки отделен случай, 
спрямо основното заболяване и общото 
състояние на пациента.
При липса на друго предписание да се при-
емат 2-3 капсули дневно, разпределени на 
равни отделни приеми. В определени слу-
чаи, например при тежки травми, хематоми, 
хронично възпаление може да се приемат 
до 6 капсули дневно. 
Капсулите се приемат без да се сдъвкат с 
обилно количество течност половин час 
преди или 90 мин. след хранене. Приемът 
продължава до отзвучаване на симптомите.

Препоръчителен курс на прием - 30 дни.
При хронични заболявания Фиброзим капсу-
ли се препоръчва да се приемат 2-3 месеца.

4. ПОКАЗАНИЯ
Фиброзим е протеолитичен продукт, който дока-
зано облекчава симптомите на остро и хронич-
но възпаление, като болка, отток, зачервяване, 
тромбоза, повишена съсирваемост на кръвта.

Показания за прием на Фиброзим:
•	 След травми, хирургични интервенции – 

намалява възпалението, отока, болката и 
риска от тромбоза.

•	 Тромбофлебит на повърхностните вени, 
съпътстващ хронична венозна недоста-
тъчност (ХВН) – допринася за облекчаване 
възпалението на венозната стена.

•	 Лимфедема – подобрява лимфния поток, 
намалява оттока.

•	 Артроза, артрит, подагра – подобрява кръ-
воснабдяването на тъканите и модифици-
ра адхезионните молекули по клетъчната 
повърхност, които привличат клетките на 
възпаление.

•	 Атеросклероза – разгражда мъртвите тъка-
ни и отстранява отлагания от холестерол, 
клетъчни отпадъци, калции и фибрин.

•	 Бронхит, астма – намалява възпалението и 
подпомага отделянето на бронхопулмонал-
ните секрети.

•	 Инфекции на уши нос и гърло, остър и хро-
ничен синузит – улеснява дренажа като 
намалява вискозитета на секрета по лига-
виците.

•	 За ремоделиране на белези (цикатрикси) и 
сраствания.

4.1. Противопоказания
Не приемайте ако сте алергични 
(свръхчувствителни) към активните веще-
ства или към някоя от останалите съставки 
на продукта.

4.2. Лекарствени и други взаимодействия
 Трябва да се има предвид, че едновремен-

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Fibrozyme 320 мг. стомашно-устойчиви капсули



ното приемане на Фиброзим с перорални ан-
тикоагуланти може да повиши тяхната актив-
ност. Фиброзим  подобява дейноста на анти-
биотиците от групите на (аминопеницилини, 
тетрациклини, цефалоспорини и флурохино-
лони). С прием на антибиотик препоръчваме 
3х1 капсула дневно, през целия курс на анти-
биотичното лечение.

4.3. Бременност и кърмене
Лекарят трябва внимателно да прецени упо-
требата на Фиброзим по време на бременност 
с оглед съотношението от очакваната полза и 
вероятния риск.

4.4. Ефект върху способността за шофи-
ране и работа с машини 
Няма данни за отрицателни въздействия

4.5. Нежелани реакции
Фиброзим обикновено се понася добре от 
страна на пациентите. Не са били наблюда-
вани нежелани реакции, дори и след продъл-
жително приложение на високи дози.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ. ФАРМА-
КОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА
Фиброзим блокира освобождаването на клет-
ките и медиаторите на възпалението, с което 
ограничава размерите и тежестта му. Извест-
но е, че ензимите активират естествената 
каскада за разграждане на фибрина и акти-
вират плазминогена, с което редуцират атеро-
склеротичните плаки.

5.1. Фармакокинетични свойства
Високомолекулните съединения, като съ-
държащите се във Фиброзим ензими, се ре-
зорбират чрез различни клетъчни механизми 
в гастроинтестиналния тракт и се свързват 
с транспортни протеини (напр.алфа 1 и 2 
макроглобулини).
Прилагането на ензими в продължение на 4 

дни води до добра корелация между плазме-
ните концентрации на серапептаза, бромела-
ин и кверцетин в приложената доза. Резор-
бираните ензими се елиминират през черния 
дроб.

6. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Емулгатори: Микрокристална целулоза 
(Microcrystalline Cellulose);
Антислепващ агент: Силициев диоксид(тик-
сосил),(Dioxido de silicio, tixosil);
Стабилизатор: Магнезиев стеарат (Magnesium 
stearate).

6.1. Срок на годност : Не използвайте Фи-
брозим след датата на срока на годност, 
упомената върху опаковката!

6.2. Да се съхранява при стайна темпера-
тура на сухо място.

7. ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
PLANTAPOL S.L, POL MALPICA – ALFINDEN 
G-18,50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN, 
ZARAGOZA, SPAIN
Вносител: „ВИВАФАРМА САЛЮШЪНС“ ООД, 
гр. София, жк. Младост 1, бл.54А,  
вх.1, ет. 5, ап. 15.  
Тел: 0884 900 077,  
vivafarmaltd@gmail.com


