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PRODUKTRESUMÉ 

 

for 

 

Paraghurt, tabletter 

 

 

0. D.SP.NR. 

 00690 

 

1. LÆGEMIDLETS NAVN 

 Paraghurt. 

  

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 

Hver tablet indeholder frysetørret kultur af Streptococcus faecium på minimum 1 mill. 

bakterier. 

 

Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 

 

3. LÆGEMIDDELFORM 

 Tablet. 

 

 Tabletterne er hvide og runde. 

 

 

4. KLINISKE OPLYSNINGER 

 

4.1 Terapeutiske indikationer 

 Forebyggelse og behandling af diarré.  

 

4.2 Dosering og indgivelsesmåde 

 Voksne og børn over 2 år: 6-8 tabletter daglig fordelt på 2-3 doser. 

 

4.3 Kontraindikationer 

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 

 

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 

Indeholder lactose.  

 

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form for 

hereditær lactosemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 

 

 



 

 

 
Paraghurt, tabletter Side 2 af 3 

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 

Ingen kendte. 

 

4.6 Graviditet og amning 

Graviditet  

Kan anvendes til gravide. 

 

Amning 

Kan anvendes i ammeperioden. 

 

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner 

Ikke mærkning. Paraghurt påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre 

motorkøretøj eller betjene maskiner. 

 

4.8 Bivirkninger 

 Ingen kendte. 

 

Indberetning af formodede bivirkninger 

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det 

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og 

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via på 

www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 

København S, e-mail: dkma@dkma.dk.  

 

4.9 Overdosering 

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering. 

 

4.10 Udlevering 

HF 

 

 

5. FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER 

 

5.0 Terapeutisk klassifikation 

 A 07 FA 01 – Mælkesyreproducerende organismer 

 

5.1 Farmakodynamiske egenskaber 

 Paraghurt tabletter indeholder Streptococcus faecium, som er en mælkesyreproducerende 

bakterie. 

 

 Streptococcus faecium anvendes til at genoprette den normale mikrobielle tarmflora ved 

intestinal malfunktion, f.eks. diaré ved rejser eller diaré opstået på grund af behandling 

med antibiotika. 

 

 Streptococcus faecium hæmmer entero-patogener, der virker diaréfremkaldende, ved 

biologisk hæmning og acidifisering af tarmmiljøet. 

 

5.2 Farmakokinetiske egenskaber 

Streptococcus faecium absorberes ikke, men forbliver i mavetarmkanalen hvor den udøver 

lokal effekt. 
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5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 

 Der er ingen prækliniske data, der er relevante for den ordinerende læge, ud over hvad der 

allerede er nævnt i andre afsnit af produktresumeét. 

 

 

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 

 

6.1 Hjælpestoffer 

Lactose, ricinusolie, talcum, gelatine, karamelsmag (E1520, E 150d) og magnesiumstearat. 

 

6.2 Uforligeligheder 

Ikke relevant. 

 

6.3 Opbevaringstid 

2 år 

 

6.4 Særlige opbevaringsforhold 

Ingen. 

 

6.5 Emballage 

Tabletbeholder (metalrør). 

 

6.6 Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion 

Ingen særlige forholdsregler. 

 

7. INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 

 Actavis Group PTC ehf. 

 Reykjavikurvegur 76-78 

 220 Hafnarfjördur 

 Island 

 

 Repræsentant 

 Teva Denmark A/S 

 Vandtårnsvej 83A 

 2860 Søborg 

 

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER 

 00745 

 

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 

 27. juli 1955 

 

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 

 10. september 2018 

 


