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Tänk med magen  
när du tar antibiotika

NU 
RECEPTFRITT  

FÖR BARN 
& VUXNA!



Precosa innehåller en probiotisk jäst-
stam, Saccharomyces boulardii CNCM 

I-745, som förebygger diarré och är 
naturligt tålig mot antibiotika.

Det är en naturligt förekommande
jäststam, som upptäcktes 1923 av den
franske mikrobiologen Henri Boulard.

Saccharomyces boulardii CNCM I-745
är nu patenterad och registrerat som

läkemedel i över 100 länder.



Dålig i magen  
av antibiotika?
När man äter antibiotika är det sista man vill ha  
diarré – också! Eftersom antibiotika även påverkar 
de nyttiga bakterierna i tarmen är det många  
som drabbas av obalans i tarmfloran och diarré. 
Precosa är ett läkemedel som innehåller en unik 
och helt naturlig probiotisk jäststam som kan  
förebygga diarré vid antibiotikabehandling.



Magen och dess tarmflora
I magtarmkanalen lever olika mikroorganismer  
som bildar vår tarmflora. Dessa mikroorganismer är  
viktiga både för vårt immunförsvar och för tarmens 
 normala funktioner.

Balansen mellan tarmflorans mikroorganismer påverkas  
av vad vi äter och hur vi mår. Ensidig kost, stress, sjuk-
dom och vissa läkemedel är alla faktorer som kan rubba 
balansen i tarmfloran och orsaka magbesvär. 

Antibiotika påverkar tarmfloran  
och kan orsaka diarré 
Antibiotika används för att behandla infektioner som  
orsakas av bakterier. Men antibiotika påverkar även de 
goda bakterierna i tarmfloran. Besvär från mage och  
tarm är vanliga biverkningar av antibiotika och många  
som behandlas med antibiotika drabbas av diarré eller 
obalans i magen.
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Ett probiotiskt läkemedel som  
är naturligt tåligt mot antibiotika
Precosa innehåller en unik probiotisk jäststam,  
Saccharomyces boulardii CNCM I-745, som är naturligt  
tålig mot antibiotika. Precosa kan därför tas tillsammans 
med antibiotikakuren utan att förlora sin effekt.

Förebygger diarré på flera olika sätt 
Precosa förebygger diarré vid antibiotikabehandling  
genom att bland annat förhindra tillväxt av vissa tarm-
bakterier som kan orsaka diarré och skyddar tarmslem-
hinnan genom att blockera giftiga ämnen (toxiner). 
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Bra att veta innan du använder Precosa

Precosa finns tillgängligt som

•  Dospåsar med pulver i tuttifruttismak - för vuxna 
och barn från 2 år 

•  Kapslar – för vuxna och barn över 6 år.

I bipacksedeln hittar du information om dosering 
och eventuella biverkningar. Läs alltid bipacksedeln 
noga innan användning och kontakta ditt apotek 
eller din läkare om du har frågor eller behöver råd. 

Läs mer om Precosa på 
www.precosa.se

FINNS ATT  
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NÄRMASTE  
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Tips och råd vid behandling 
•  Påbörja behandling med Precosa samtidigt som 

du börjar ta antibiotika eller inom de närmaste  
2–3 dagarna (48–72 timmar) efter första dosen  
av antibiotika.

•  Fortsätt att ta Precosa i minst 3 dagar efter 
 av slutad antibiotikabehandling men inte längre  
än 4 veckor.

•  Precosa dospåsar med pulver blandas med 
mat eller dryck.

•  Blanda inte Precosa med iskalla eller  
varma/heta drycker

•  Förvaras i rumstemperatur och utom syn- och 
räckhåll för barn.



Läs bipacksedeln noga innan användning. 

Läs mer på www.precosa.se eller fråga på ditt apotek.

Precosa (Saccharomyces boulardii, stam CNCM I-745) kapsel, hård 250 mg eller pulver till oral suspension, 
dospåse 250 mg. Indikation och dosering: Förebygga antibiotika-orsakad diarré hos vuxna och barn. Pulvret 
i dospåsen kan användas till barn från 2 år och kapsel till barn från 6 år. Behandlingen bör inte pågå i mer än 
högst 4 veckor. Läs informationen på bipacksedeln före användning. Kontakta läkare om du får svår diarré som 
inte förbättras efter 2-3 dagar trots behandling med Precosa. Pulvret i dospåsen rörs ut i vätska eller strös på 
maten. Precosa ska inte blandas med iskalla eller varma drycker. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den 
aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Allergi mot jäst, särskilt Saccharomyces boulardii. Patienter med cen-
tral venkateter. Kritiskt sjuka patienter eller patienter med bristfälligt immunförsvar, på grund av risk för fungemi. 
Graviditet och amning: Saccharomyces boulardii absorberas ej från mag-tarmkanalen och passerar ej över i mo-
dersmjölk. Biverkningar: Allergiska reaktioner, urtikaria, förstoppning eller törstkänsla har observerats hos mindre 
än 1 %. Interaktioner: Ska inte administreras samtidigt med antimykotika. Ytterligare information:  Biocodex AB, 
Knarrarnäsgatan 7, 164 40, Kista, info@biocodex.se. Texten är baserad på 
produktresumé och bipacksedeln 2019-11-05.

Läs mer på www.precosa.se.
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