
־בשנים האחרונות הוכח שבעיות רבות ושיבו“
שי תפקוד במערכת העיכול קשורים להופעת 
חיידק ששמו Helicobacter Pylori”, אומר 

־ד”ר אלכסנדר גורושיט, המדען הראשי של מע
־בדות צוף גלובוס. “חיידק זה הוא הסיבה העיק

רית להופעת כיב קיבה ותריסריון, דלקות כיבה 
קשות ודלקות מעיים. מחלות הנגרמות מהחיידק 

־מחייבות ריפוי ממושך, אך לעתים קרובות המ
חלה חוזרת. לריפוי משתמשים באנטיביוטיקה 
שבעצמה עלולה לגרום שיבושים שונים בתפקוד 

מערכת העיכול”.
“כדי לעזור לחולים אלה ניסינו לפתח תכשיר 
יעיל לפתרון הבעיות. תכשיר “גסטומל” שאנו 

־פיתחנו נבדק במעבדה המיקרוביולוגית של הט
כניון בחיפה, הוכיח את עצמו כתכשיר המסוגל 

לעצור את צמיחת החיידק”.
“למוצרי הכוורת האחרים וגם לדבש רגיל אין 

־תכונות כאלה. לפני כמה שנים התחלנו לתת ‘גס
טומל’ לחולים הסובלים מהמחלות המפורטות, 
בשילוב תרופות רגילות לפי מרשם רופא. על 

־סמך ניסיוננו, אפשר להסיק שהשימוש ב’גסטו

־מל’ בשילוב תרופות רגילות מביא לתוצאות טו
בות מאוד, מקצר את תהליך הריפוי, ומפחית את 

־כמות המקרים של הישנות המחלה. השימוש ב’
־גסטומל’ מפחית בכמות האנטיביוטיקה שהחו

לה נוטל”.
“קיים ניסיון של שימוש ב’גסטומל’ במקרים 

־של קוליטיס ואנטריטיס. תוצאות מעניינות התק
־בלו לאחר השימוש בתכשיר לריפוי החולים בדי
־סבקטריוזיס. ‘גסטומל’ פועל כאנטיביוטיקה ומד

כא את החיידקים המזיקים לגופנו, אך אינו מדכא 
־את צמיחת החיידקים המועילים. התוצאות נכו
־נות גם בנוגע לחולי המטאוריזם - פעולת כי

בה בלתי סדירה”. 
“כדי לעזור לקבוצה של מי שסובלים מבעיות 

־בחלל הפה, כמו מסטומטיטיס, כאבי חניכיים ושי
ניים תותבות, פיתחנו תכשיר בשם ‘פלורמל’, 
שהוכיח את יעילותו במשך שנים רבות. התכשיר 
מיוצר על בסיס סוג מיוחד של דבש בתוספות של 
תמציות צמחים ופרופוליס. ‘פלורמל’ יעיל גם 

־במקרים של דימומים, נסיגת חניכיים אפטות בח
לל הפה, זיהומים שונים של חלל הפה ואף כעזרה 
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ראשונה במקרים של כאבי שיניים עזים”. 
 דוקטור, “פלורמל” הוא תכשיר המיועד להג
גשת עזרה ראשונה או שיש לו גם תכונות 

מרפאות? 
־“לאחד המרכיבים של ‘פלורמל’ תכונות הגור
־מות הרדמה מקומית, לכן אנו ממליצים עליו במ

קרים של כאבי שיניים עזים. המרכיבים האחרים 
של התכשיר הם בעלי תכונות המביאות לחיזוק 
חניכיים, וממריצות את התחדשות הרירית של 
חלל הפה, מה שגורם החלמה מהירה במקרים של 
אפטות בחלל הפה. לתכשיר תכונות אנטיביוטיות 

־חזקות, והודות לכך מתרפאים מהר זיהומים שו
נים בחלל הפה. ‘פלורומל’ הוא התכשיר המועיל 

־ביותר במקרי סטומטיטיס, שנוצרים בעקבות כי
מותרפיה אצל חולים אונקולוגיים”.

דוקטור, האם אפשר להשתמש ב”פלורמל” 
במקרי פריודונטיטיס? 

“קשה מאוד לרפא פריודונטיטיס, ולעשות זאת 
־ללא התערבות רפואית זה בלתי אפשרי, אך ‘פלו

רמל’ יכול לעצור את התפתחות המחלה, ולפתור 
את בעיית הריח הלא נעים מהפה”.

“על סמך ניסיוננו, 
אפשר להסיק 
שהשימוש 
ב”גסטומל” 
בשילוב תרופות 
רגילות מביא 
לתוצאות טובות 
מאוד, מקצר את 
תהליך הריפוי, 
ומפחית את כמות 
המקרים של 
הישנות המחלה”
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