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Активни вещества

Ефекти на Гентос

GENTOS ® — Безопасно и ефективно лечение на проблеми, свързани с простата, пикочния 
мехур и уринирането! 

GENTOS ® таблетки представлява хомеопатично лекарствено средство, предназначено за тре-
тиране на остри и хронични заболявания на простатата (доброкачествена хиперплазия на 
простатата, простатит), на пикочния мехур (слабост на пикочния мехур, цистит) и смущения на 
уриниране (желание за уриниране, желание за уриниране през нощта, непълно уриниране).

Веществото включва комбинация от следните хомеопатични компоненти: трепетлика 
(Populus) D1, палма сабал (Sabal) D6, бучиниш (Conium) D6, калиев йодид (Kalium iodatum) 
D12 и железен пикрат (Ferrum picrinicum) D12.

Тази комбинация е разработена, за да се постигне широка ефикасност при третиране на заболява-
ния на простатата и пикочния мехур при различна етиология, според качествата за въздействие на 
отделните съставки. Различни ефекти върху мъжката урогенитална система, както и върху пикочния 
мехур, по принцип се приписват на всички активни вещества.

Трепетлика

Активна съставка в Гентос Картина на хомеопатичното средство 

Увеличение на простата и катарални цистити. Придружаващо лечение при 
катарални цистити. Спастична болка в областта на пикочния мехур след уриниране.
Аденом на простатата и нощно уриниране. Изпускане на капки урина при кашлица. 
Придружаващо лечение при простатити и епидидимити. 
Увеличение на простатата. Често уриниране с изпускане на капки урина.
Придружаващо лечение при цистити.
Раздразнен пикочен мехур. Болезнено уриниране с никтурия.
Придружаващо лечение при заболявания на тестисите и простатата.

Сенилна хипертрофия на простатата с чувство на тежест към дебелото черво. 
   Болка в уретрата и парене.    

Палма сабал 

Бучиниш 

Калиев йодид 

Железен пикрат



Предимства 
на Гентос

Възрастни 
– 1 таблетка 

Деца от 1 до 12 години 
– ½ таблетка 

ДХП, простатит, слабост на пикочния мехур, проблеми при уриниране: 
Първоначално продуктът се приема 4 пъти дневно по 1 таблетка. 

Цистит:
Първоначално продуктът се приема 4 пъти дневно по 1 таблетка. 

При първите признаци на повторен простатит или цистит:
2 пъти дневно за 2 седмици 

Употреба на Гентос

Производител: Richard Bittner AG, Ossiacherstrasse 7, 9560 Feldkirchen, Австрия

Притежател на РУ: Richard Bittner AG, Reisenstraße 55-57; 1030 Vienna, Австрия
Регистрационен номер: 20110334

Ефикасност

Клинично доказан

Широк спектър от показания

Подобрение след 1 месец

Безопасност 

Хомеопатичен произход

Без нежелани реакции

Без контраиндикации



Третиране

Възможностите за третиране зависят отчасти от тежестта на симптомите и колко тре-
вожи са те. Възможностите включват наблюдение (консервативно въздействие или въз-
действие върху начина на живот), фитотерапия, предписване на лекарства, отпускани по 
лекарско предписание, и хирургически процедури с минимално инвазивни техники при 
по-тежки случаи.
За мъжете с леки до умерени симптоми при уриниране, е подходящо третиране от лични-
те лекари. В тези случаи може да се предпише лечение с алфа-блокери и инхибитори на  
5-алфа редуктазата, но използването им може да развие нежелани реакции. Продуктите 
за фитотерапия и хомеопатичните средства се понасят много по-добре.

Хомеопатия

Хомеопатията е развита преди 200 години от немския лекар Самуел Ханеман и е при-
зната от Световната здравна организация за втората по големина терапевтична систе-
ма в света.

Комплексната хомеопатия, при която се използва комбинация от средства за третиране 
на някое състояние, е напреднало разбиране на хомеопатичната фармакология, базира-
на на задълбочени изследвания и наблюдения от д-р Рекевег и много други немски 
лекари през миналия век, с добра документация и статистическа проверка.
Дори самият създател на класическата хомеопатия Ханеман е започнал комбиниране на 
средства в някои трудни случаи, в които не е било възможно третиране само с едно 
средство.



Клинична 
подкрепа
Общо са проведени 11 клинични проучвания * за оценка на ефикасността и безопасността на Гентос - капки 
при лечение на заболявания на урогениталния тракт, включително с обективни критерии.
Гентос - капки и таблетки може да се разглеждат като терапевтично еквивалентни, тъй като съдържат същата 
комбинация от хомеопатични съединения в същите потенции.
Като извод от проучванията налице е ясна индикация за следните ефекти на лечение с Гентос с продължител-
ност от най-малко един месец:
 • анти-пролиферативен и анти-едематозен: размерът на простатата е намален значително след 1 
месец от лечението (Фигура 1);
 • противовъзпалителен: честотата на болезнените синдроми (болка в уретрата, перинеална болка, 
простатна болка) при пациенти с простатит значително е намаляла с 37 – 66,7%; след терапия  нивото на 
левкоцитите в простатните секрети се понижава със средно 80% (Фигура 2);
 • значително подобряване на качеството на уриниране (IPSS - International Prostate Symptom Score 
(Международен резултат на синдром на простатата)), особено при пациентите с IPSS резултат 11-20, чрез 
регулиране на тонуса на детрузора (Фигура 3);
 • подобряване на качество на живот и мъжката полова функция;
 • значително намаляване на обема на остатъчна урина при пациенти с първоначална остатъчен обем 
<100 мл с 83,3% и при пациенти с първоначална остатъчен обем> 100 мл с 56-60%.

*Списък на оригиналните доклади от проучванията
1. Segalov V.M., Klimenko P.M., The report on “Applying “GENTOS B29” complex homeopathic preparation produced by “Richard Bittner GmbH” and received as a single human aid”, Simiferopol, 1998
2. Soleiko L.P., The report on “A clinical approbation of “GENTOS” homeopathic preparation produced by Richard Bittner GmbH, Vinnitsa, 1998
3. Krupin W.N., The clinical efficacy of the preparation GENTOS in the treatment of diseases of the urogenital tract, Nischnij Nowgorod, 1999
4. Vozianov A.F., Gorpinchenko I.I., Report on “Clinical study of therapeutic effectiveness and tolerance of the “B29 GENTOS” preparation produced by Richard Bittner GmbH”, Kiev, 1998 
5. Kljushev V.M., The clinical efficacy of GENTOS in the treatment of chronic prostatitis, Moscow, 1998
6. Kljushev V.M., Clinical effectiveness of GENTOS in the treatment of the benign hyperplasia of the prostate, Moscow, 1998
7. Schalygin L.W., Experience in the treatment of prostatic diseases with GENTOS, Moscow, 1998
8. Stempel K., Szurkowski A., Wieslaw D., Evaluation of GENTOS therapy in patients with BPH, Katowice, 2000
9. Pechersky A.V., Alexandrov V.P., Mazurov V.I., Knyazkin I.V., Zezulin P.N., Nikolayeva E.V., Prostatic gland benign hyperplasia treatment by medicine “Gentos”, St. Petersburg, 2000
10. Pepenin V.P., Pepenin S.P., The report on “Assessing the efficacy of the “GENTOS” preparation in treating for inflammatory diseases of male genital organs”, Lugansk, 1998
11. Pepenin V.R., Pepenin S.V., Estimating the “GENTOS” preparation effectiveness when treating for benign hyperplasia of the prostate in patients with pronounced coexistent pathology, Lugansk, 1998
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Намаляване на размера 
на простатата при пациенти с ДХП 
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Динамика на болките при пациенти с хроничен простатит5

Фигура 3
Преди приложение на Gentos След приложение на Gentos
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Преди приложение на Gentos След приложение на Gentos Фигура 2
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Простатата е малък орган с приблизителни размери на орех. Тя е разположена под 
пикочния мехур (където се събира урината) и обгръща уретрата (каналът, който извежда 
урината от пикочния мехур). Простатата произвежда течност, която подпомага поддър-
жането на спермата като част от семенната течност (течността при еякулация).

Доброкачествената хиперплазия на простатата (ДХП) представлява увеличаване на 
простатната жлеза, което не е злокачествено (раково), и се случва често при по-въз-
растни мъже.

При ДХП простатната жлеза нараства по размер. Тя може да притисне уретрата, която 
преминава през центъра на простатата. Въпреки че рядко са животозастрашаващи, при 
до 70% от мъжете на възраст 70 и повече години се появяват тревожни симптоми при 
уриниране, които дразнят, като спешност, честотата и никтурия, или които пречат, като 
слаба струя, колебание, непостоянно и непълно изпразване.
ДХП е едно от най-честите заболявания на възрастните мъже; тя попада в топ 10 на 
най-често диагностицираните състояния при мъжете на възраст над 50 години. Повече 
от 50% от мъжете в 60-те си години и до 90% от мъжете в 70-те и 80-те си години имат 
някои от симптомите на ДХП.

Простатит е общ термин, използван да се опише възпаление на простатата. Най-чести-
те симптоми са болезнено и често уриниране, болка в таза, висока температура.

Цистит е възпаление на пикочния мехур. Симптомите включват честа нужда за уринира-
не, често придружени с усещане за парене. Когато циститът прогресира, може да се 
наблюдава кръв в урината и пациентът може да страдат от крампи след уриниране. 
Докато проблемите на простатата засягат само мъжете, циститът засяга и жените.

Проблеми с простата 
и уринирането
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