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Το Engystol® είναι ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο,

το οποίο παράγεται και κυκλοφορεί στην Γερμανία

από την εταιρεία Biologische Heilmittel Heel 

GmbH για περισσότερα από 60 έτη και 

προσφάτως αδειοδοτήθηκε και κυκλοφορεί στην 

Ελλάδα από την εταιρεία A.S.K. Pharmaceutical, 

ως φάρμακο που διατίθεται στα φαρμακεία χωρίς 

ιατρική συνταγή (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)1.

Το Engystol® λαμβάνεται είτε προληπτικά, είτε με

τα πρώτα συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, 

καθώς ενεργοποιεί και υποστηρίζει τους 

μη-ειδικούς μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού, 

με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η ανοσολογική 

απόκριση και να επιτυγχάνεται ταχύτερη ίαση και 

ανακούφιση συμπτωμάτων (πυρετός, μυαλγίες, 

αρθραλγίες)1.

Το Engystol® περιέχει 2 συστατικά (Sulphur & 

Vincetoxicum hirundinaria) και παρουσιάζει 

ανοσοδιεγερτική και αντιϊκή δράση.

• Σε μία μελέτη σε επίμυες  αποδείχτηκε η δράση ανοσορρυθμιστικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια 

 μόλυνσης με τον ιό RSV στον πνεύμονα, η οποία συντελείται μέσω ενίσχυσης του αριθμού και της 

 δραστηριότητας των φαγοκυτταρικών κυψελιδικών μακροφάγων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η 

 πρώιμη κυψελιδική διήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα (π.χ. ουδετερόφιλα) και η απελευθέρωση

 των επαγόμενων από τον ιό φλεγμονωδών κυτταροκινών, συμπεριλαμβανομένων TNF-α, IL-1β, IL-16, 

 IFN-γ and KC.2 Αυτό οδηγεί σε ταχύτερη λύση της οξείας φλεγμονώδους αντίδρασης και στην 

 επακόλουθη απαλοιφή των συμπτωμάτων.²

• In vitro δεδομένα υποδεικνύουν πως η δράση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της διέγερσης της παραγωγής 

 IFNs και της διέγερσης ανοσοκυττάρων που εκκρίνουν IFN-γ. (IFN: ντερφερόνες)3,4,5,6,7

• In vitro δεδομένα επιβεβαιώνουν την αντιϊική δράση σε δοκιμή ιϊκών πλακών, όπου εξετάστηκαν 

 συνηθισμένοι ανθρώπινοι ιοί, συμπεριλαμβανομένου του HRV-14, του αδενοϊού 5, του HSV-1

 και του RSV, ακολουθώντας θεραπεία με Engystol®.6,8 (HRV: Human Rhinovirus Type 14, 

 HSV-1: Herpes SimplexVirus Type 1, RSV: Respiratory Syncytial Virus)

• Σε κλινικό περιβάλλον εμφανίζεται να δρα προφυλακτικά για ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου  

 αναπνευστικού και να ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα ασθενών, ακόμα και αν ανήκουν σε 

 διάφορες ευπαθείς ομάδες.9,10,11,12,13,14
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• είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια (παιδιά >6 ετών)9,13,14

• είναι κατάλληλο για άτομα υψηλού κινδύνου ή άτομα επιρρεπή σε εποχιακές ιώσεις11

• είναι κατάλληλο για προφύλαξη από εποχιακές ιώσεις12

• είναι κατάλληλο για μακροχρόνια θεραπεία13,14

• είναι κατάλληλο ως μονοθεραπεία αλλά και συνδυαστικά9,13,14

• καμία γνωστή αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα13,14

• αντένδειξη (ωτίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα, δερματίτιδα)1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών

Τυπική δοσολογία: 1 δισκίο 3 φορές ημερησίως

Οξείες καταστάσεις: 1 δισκίο ανά μισή έως μία ώρα, έως 12 δισκία ημερησίως
και έπειτα συνέχεια με τυπική δοσολογία.

Παιδιά 6 έως 11 ετών

Τυπική δοσολογία: 1 δισκίο 3 φορές ημερησίως

Οξείες καταστάσεις: 1 δισκίο ανά 1-2 ώρες, έως 8 δισκία ημερησίως
και έπειτα συνέχεια με τυπική δοσολογία.
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