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Figura 1, herbata z senesem, 20 torebek po 3 g
 

cena: 8,50 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 saszetek

Postać Saszetki

Producent Herbapol Poznań

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Zioła

Opis produktu
 

Działanie:

regulują procesy przemiany materii, - zmniejszają wchłanianie zbędnych kalorii, - ułatwiają wypróżnianie, - pomagają skutecznie
usunąć szkodliwe produkty przemiany materii.

Substancja czynna: złożone

Skład:

Składniki herbatek odchudzających bogate są w witaminy (m.in. A, C, B, E, K, PP), mikro i makroelementy (m.in. magnez, mangan, potas,
cynk, wapń, fosfor) oraz liczne kwasy organiczne.

Zawartość:

Saszetka z włókniny termozgrzewalnej filtracyjnej. Saszetki umieszczone są w kartoniku pokrytym folią polipropylenową powlekaną.
Zawartość opakowania: 20 saszetek po 3 g.

Sposób przechowywania
30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL LUBLIN

Pozwolenie: POZ.10378

Dawkowanie

Podanie doustne

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
Dawkowanie:

Maksymalna dobowa dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka równoważna 1 saszetce produktu
leczniczego.Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.

Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Produkt leczniczy, zawiera 0,9 g liścia senesu co odpowiada 16,2 mg-30 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na
sennozyd B. Produkt leczniczy należy stosować raz na dobę, wieczorem.
Zwykle wystarczające jest stosowanie produktu od 2 do 3 razy w tygodniu.

Dzieci poniżej 12 lat:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt 4.3 Przeciwskazania).

Sposób podawania:

Jedną saszetkę zalać szklanką gorącej wody (około 200 ml) i naparzać pod przykryciem przez około 10 minut. Przygotowany napar
wypić wieczorem, po jedzeniu (wypić jednorazowo od ⅔ do całości przygotowanego naparu). Działanie przeczyszczające następuje
przeciętnie po 8-12 godzinach.Stosować zawsze świeżo przygotowany napar.

Czas stosowania:

Stosowanie przez czas dłuższy niż 1-2 tygodnie wymaga nadzoru lekarza.Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania produktu
leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Patrz również punkt 4.4
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha
o nieznanej przyczynie, zapalenie wyrostka robaczkowego, ciężkie odwodnienie z utratą elektrolitów.Dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia

Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, leki powodujące wydłużenie odcinka QT, moczopędne,
adrenokortykosteroidy lub produkty zawierające korzeń lukrecji powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania
liścia senesu.

Jak wszystkie środki przeczyszczające liść senesu nie powinien być stosowany przez pacjentów cierpiących z powodu zaklinowania
stolca, niezdiagnozowanych, ostrych lub uporczywych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, np. bóle brzucha, nudności,
wymioty, chyba że lekarz zaleci inaczej. Objawy te mogą być oznaką potencjalnej lub istniejącej niedrożności jelit.W przypadku
codziennej potrzeby stosowania środków przeczyszczających należy zbadać przyczynę występowania zaparć i skonsultować się z
lekarzem. Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających.Jeśli kontaktowe (pobudzające) środki
przeczyszczające są stosowane dłużej niż przez krótki okres leczenia może to prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia od
tych środków. Liść senesu powinien być stosowany tylko wówczas, jeśli efekt terapeutyczny nie może być osiągnięty poprzez zmianę
diety lub stosowanie środków pęczniejących powodujących zmiękczenie stolca.W przypadku stosowania liścia senesu u osób
nietrzymających stolca, odzież lub środki higieny osobistej powinny być zmieniane dużo częściej w celu ograniczenia kontaktu skóry z
fekaliami.U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek stosowanie produktów z liściem senesu może spowodować zaburzenia
równowagi elektrolitów.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na zawartość antranoidów długotrwałe stosowanie (nadużywanie) produktu może spowodować utratę jonów potasowych
(hipokaliemię) i prowadzić do nasilenia działania glikozydów nasercowych oraz interakcji z lekami antyarytmicznymi, lekami
wpływającymi na rytm zatokowy (np. chinidyna) oraz lekami wpływającymi na wydłużenie odcinka QT. Jednoczesne stosowanie innych
leków mogących powodować hipokaliemię (np. środków moczopędnych, adrenokortykosteroidów i produktów zawierających korzeń
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 lukrecji) może nasilać zaburzenia równowagi elektrolitów.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak doniesień, które wskazywałyby na występowanie działań niepożądanych lub szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub na płód w
przypadku stosowania liścia senesu w zalecanych dawkach.W związku z tym, iż istnieją dane doświadczalne dotyczące działań
genotoksycznych kilku antranoidów np. emodyny i aloeedmodyny, nie zaleca się stosowania podczas ciąży.Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania liścia sensu w okresie karmienia piersią ze względu na niewystarczające dane dotyczące przenikania jego
metabolitów do mleka matki. Niewielkie ilości metabolitów (reina) przenikają do mleka matki. Nie obserwowano efektu
przeczyszczającego u karmionych dzieci.Płodność
Brak danych dotyczących wpływu na płodność

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka).
Liście senesu mogą powodować bóle i skurcze w obrębie jamy brzusznej oraz wodnisty stolec, w szczególności u pacjentów z zespołem
jelita drażliwego. Takie objawy mogą być często wynikiem przedawkowania leku i w takim przypadku należy zmniejszyć
dawkę.Długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej oraz prowadzić do wystąpienia
białkomoczu i krwiomoczu. Ponadto, przewlekłe stosowanie produktu może spowodować odwracalne zmiany pigmentacyjne w błonie
śluzowej jelita grubego (pseudomelanosis coli), które zazwyczaj ustępuje po zaprzestaniu przyjmowania produktu
leczniczego.Przyjmowanie produktu leczniczego może prowadzić do zmiany zabarwienia moczu (żółte lub czerwono-brązowe w
zależności od pH moczu), jednak objaw ten nie ma istotnego znaczenia klinicznego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
BiobójczychAl. Jerozolimskie 181C02-222 WarszawaTel.: + 48 22 49 21 301Faks: + 48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.plDziałania
niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
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