
                                                                               

XYLOSOLV 
Medicinos priemonė 

 
Vartojimo nurodymai 
 
Gerb. kliente, 
XYLOSOLV yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra ksilozės izomerazės. XYLOSOLV vartojama siekiant 
išvengti trigliceridų padidėjimo suvartojus daugiau fruktozės. 
 
XYLOSOLV sudėtis 
Veiklioji medžiaga: ksilozės izomerazė. 
Stabilizuojančioji medžiaga: mikrokristalinė celiuliozė; kapsulės apvalkalas: hidroksipropilmetilceliuliozė; 
stabilizuojančioji medžiaga: maltozė; glajinė medžiaga: šelakas; stabilizuojančioji medžiaga: 
hidroksipropilceliuliozė; tūrinė medžiaga: amonio sulfatas; tirštiklis: polivinilpolipirolidonas; birumą 
gerinanti medžiaga: talkas; tirštiklis: modifikuotas kukurūzų krakmolas, karboksimetilceliuliozė; drėkiklis: 
glicerinas; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: natrio karbonatas; kapsulės spalvinė medžiaga: titano 
dioksidas. 
 
XYLOSOLV sudėtyje nėra histamino, laktozės ar glitimo, taip pat konservantų ir sintetinių kvapiųjų 
medžiagų. 
 
XYLOSOLV poveikis 
Šiuolaikiniuose pramoniniu būdu apdorotuose maisto produktuose esantis fruktozės (vaisių cukraus) 
perteklius absorbuojamas organizme ir kepenyse irdamas sutrikdo lipidų apykaitą. Dėl to gali padidėti 
trigliceridų kiekis. Dėl savo biocheminių savybių enzimas ksilozės izomerazė (XI) sumažina fruktozės 
absorbciją ir subalansuoja fruktozės ir gliukozės santykį. 
XYLOSOLV aprūpina organizmą būtent enzimu XI. Dėl patentuoto* apdorojimo metodo XI enzimas į 
organizmą patenka aktyvios formos, kaip medicinos priemonė. Dėl XI poveikio fruktozė virsta lengvai 
pasisavinama gliukoze ir greitai absorbuojama kaip maistinė medžiaga. 
XYLOSOLV nėra subalansuotos, įvairiapusės dietos ir sveiko gyvenimo būdo pakaitalas. Viena XYLOSOLV 
kapsulė plonajame žarnyne geba fermentiškai konvertuoti į gliukozę 6,2 g fruktozės. 
* EP2340035B1 
 
XYLOSOLV nauda 
Per dieną suvartojus daugiau nei 50 g fruktozės, gali kliniškai reikšmingai padidėti trigliceridų kiekis. 
XYLOSOLV® užkirtus kelią didelio fruktozės kiekio absorbcijai, padedama gydyti padidėjusį trigliceridų kiekį. 
 
XYLOSOLV vartojimas 
Pagal toliau pateiktą lentelę, priklausomai nuo bendro fruktozės suvartojimo, reikia iki 3 kartų per dieną 
vartoti 1–2 kapsules užgeriant vandeniu 15 minučių prieš maisto, kuriame yra fruktozės, valgymą. Kai 
fruktozė patenka į žarnyną, kapsulė jau turėtų būti ištirpusi ir joje esanti XI turėtų būti aktyvi. Kapsulės 
turinio negalima kramtyti, reikia praryti ją visą. Jeigu sunku praryti kapsulę, taip pat galite išardyti kapsulę ir 
suvartoti turinį užgerdami vandeniu, nekramtydami. 
Atsižvelgiant į bendrą fruktozės suvartojimą per dieną, galima išgerti daugiausiai 6 kapsules pagal toliau 
lentelėje pateiktą dozavimo lentelę, kad nebūtų viršijamas ribinis 50 mg fruktozės per dieną kiekis, kuris 
sukelia trigliceridų kiekio padidėjimą. Jei suvartojate daugiau kaip 86 g fruktozės per dieną, prieš vartodami 
XYLOSOLV kaip padidėjusio trigliceridų kiekio pagalbinio gydymo priemonę, pasitarkite su gydytoju. 
 
 
 



                                                                               

Fruktozės suvartojimas iki Kapsulių skaičius 

56 g per dieną 1 kapsulė 

62 g per dieną 2 kapsulės 

68 g per dieną 3 kapsulės 

74 g per dieną 4 kapsulės 

80 g per dieną 5 kapsulės 

86 g per dieną 6 kapsulės 

 
 
Svarbūs nurodymai 
• XYLOSOLV netinka asmenims, turintiems įgimtą (paveldėtą) fruktozės netoleravimo sutrikimą. 
• Sergantieji diabetu XYLOSOLV turėtų vartoti tik prižiūrimi gydytojo. 
• Sergantieji diabetu fruktozės kiekį maiste turi skaičiuoti kaip gliukozę. 
• Jeigu esate nėščia arba maitinate krūtimi, prieš vartodama XYLOSOLV pasitarkite su gydytoju. 
• Vaikai ir jaunuoliai XYLOSOLV turėtų vartoti tik pasitarę su gydytoju. 
• Kapsulių negalima vartoti, jei nustatytas padidėjęs jautrumas ksilozės izomerazei ar kuriai nors kitai 
sudėtinei daliai. 
• Laikykite vaikams nematomoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
• Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.  
 
Kas yra fruktozė 
Fruktozė yra vaisių cukrus – cukraus forma, natūraliai randama vaisiuose ir daržovėse, komerciniame 
buitiniame cukruje ir daugybėje pramoniniu būdu apdorotų maisto produktų. 
 
Maisto produktai, kuriuose yra fruktozės 
Vaisių cukraus yra ne tik įvairių rūšių vaisiuose ir daržovėse, bet ir dideliais kiekiais pramoniniu būdu 
apdorotuose maisto produktuose. Be kita ko, kaip pavyzdžius galima paminėti šiuos maisto produktus: 
• įvairių rūšių vaisiai, pvz., vynuogės, obuoliai ir kriaušės; 
• įvairių rūšių daržovės, pvz., paprikos, laukiniai kopūstai ir ropės; 
• džiovinti vaisiai, pvz., razinos, figos ir datulės; 
• vaisių sultys, vaisių sirupai ir limonadai; 
• saldainiai su fruktoze kaip saldikliu; 
• kompotai, uogienės ir medus. 
 
Fruktozė pramoniniu būdu apdorotuose maisto produktuose 
Fruktozė yra 2,5 kartus saldesnė nei gliukozė ir suteikia daugiau saldumo esant mažiau angliavandenių. 
Maisto pramonėje fruktozė vis dažniau naudojama kaip skystas cukrus. To priežastis – skystos formos 
maisto produktus ir jų sudėtines dalis lengviau ir pigiau transportuoti ir laikyti. Tas pats galioja maisto 
apdorojimui. Gamyboje tai lemia mažesnį energijos suvartojimą, trumpesnius procesus, taigi ir mažesnes 
bendras sąnaudas.  
 
Kaip XYLOSOLV gali padėti išvengti trigliceridų kiekio padidėjimo po valgio 
Organizme absorbuota fruktozė metabolizuojama išskirtinai kepenyse. Kai yra dideli fruktozės kiekiai, 
kepenys per energijos kaupimo procesą gamina trigliceridus. Dalis trigliceridų lieka kepenyse, o kiti išsiskiria 
į kraują. XYLOSOLV kapsulės, suvartotos 15 minučių prieš valgant maistą, kuriame yra fruktozės, didelį vaisių 



                                                                               

cukraus (fruktozės) kiekį plonajame žarnyne paverčia gliukoze. Dėl sumažėjusio fruktozės suvartojimo 
trigliceridų kiekis papildomai nepadidėja. 
 
XYLOSOLV pakuotės dydžiai ir dozavimo formos 
XYLOSOLV tiekiamas pakuotėse po 10, 30 ir 60 geriamųjų kapsulių. 
 
Informacija apie medicinos priemonės tinkamumo laiką 
Ant dėžutės ir lizdinės pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šios medicinos priemonės vartoti 
negalima!  
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje! 
Šią medicinos priemonę laikykite vaikams nematomoje ir nepasiekiamoje vietoje! 
 
Teksto peržiūros data: 2016 m. sausis 
 
 
Platintojas (Lietuva): 
UAB “STADA- Nizhpharm- Baltija”, A. Goštauto 40a, LT-03163, Vilnius 

 
www.stada.lt 
 

 Gamintojas 
Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 5, D-23562 Lübeck 
 

 0482 
 


