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Senefol senes jelita 90 tabl
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabletek

Postać Tabletki

Producent Labofarm

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Zioła

Opis produktu
 

Działanie

glikozydy antranoidowe zawarte w liściach senesu wzmagają perystaltykę jelita grubego, hamują wchłanianie wody, co
powoduje zmiękczenie mas kałowych i ułatwia wypróżnienie. Regularne wypróżnienia zmniejszają dolegliwości hemoroidalne.
Działanie przeczyszczające występuje po 6-12 godzin od chwili podania preparatu.

Substancja czynna: sennae fructus/ sennae folium

Skład

Sennae folium - Liść senesu - 270 mg

Silici dioxydum colloidalle - Koloidalny dwutlenek krzemu - 0,30 mg

Solani amylum - Skrobia ziemniaczana ad 300 mg

Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 6,75 mg antranoidów w przeliczeniu na sennozyd B.

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka wynosi od 1 g do 3 g na dobę.

Najczęściej stosowaną dawką są 2 tabletki dwa razy na dobę.

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

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 Leczenie rozpoczyna się od mniejszych dawek, które są stopniowo zwiększane
Dawkowanie dorośli

1 tabl. 3 razy dziennie lub 3 tabl. przed snem. - osoby w wieku podeszłym, dzieci i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabl. dziennie przed
snem. - preparat popić co najmniej 100 ml (1/2 szklanki) wody. - w przypadku braku efektu terapeutycznego następną dawkę
preparatu przyjąć po upływie 12 godzin. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość osobniczą dawkowanie należy rozpocząć od
najmniejszej, zalecanej dawki (1 tabl.), którą należy w razie potrzeby zwiększyć do ustalenia dawki skutecznej.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

od 2-12 lat: dawkowanie określa lekarz pediatra (w zależności od masy ciała od 0,5 do 1,5 tabl. dziennie przed snem).

Przeciwwskazania

nie stosować w przypadku:

niedrożności jelit,
ostrego zapalnego schorzenia jelit,
zapalenia wyrostka robaczkowego,
bólów brzucha niewiadomego pochodzenia,
nadwrażliwości na sennozydy
w okresie krwawienia miesięcznego.

Uwagi do stosowania

decyzję o stosowaniu u dzieci do lat 12 oraz przez okres dłuższy niż 7-10 dni może podjąć lekarz. - decyzję o stosowaniu w
okresie ciąży i karmienia może podjąć lekarz.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sulfasalazin EN Krka należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli:

u pacjenta występuje ciężka alergia i (lub) astma oskrzelowa;
u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ponieważ może ona powodować niedokrwistość hemolityczną;
u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, lub nieprawidłowy skład krwi.
Podczas stosowania należy pić dużo płynów ze względu na możliwość tworzenia się kamieni nerkowych.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zalecić kontrolne badanie krwi, w tym rozmaz krwinek białych i badania czynności wątroby, a
następnie powtarzać te badania co 2 tygodnie w czasie pierwszych 3 miesięcy leczenia.
Przez okres kolejnych 3 miesięcy należy przeprowadzać badania kontrolne co 4 tygodnie, a następnie co 3 miesiące oraz w sytuacjach,
gdy jest to wskazane ze względów klinicznych.Ocena czynności nerek (w tym analiza moczu) powinna być przeprowadzana u
wszystkich pacjentów na początku leczenia, jak również przynajmniej raz w miesiącu przez pierwsze 3 miesiące leczenia.Następnie
kontrola powinna być przeprowadzona, gdy jest to wskazane ze względów klinicznych.Wystąpienie objawów klinicznych takich, jak: ból
gardła, gorączka, bladość, plamica oraz żółtaczka podczas leczenia sulfasalazyną może wskazywać na zahamowanie czynności szpiku,
hemolizę oraz hepatotoksyczność. Leczenie sulfasalazyną należy przerwać w czasie oczekiwania na wyniki badań krwi.Podczas
stosowania leku Sulfasalazin EN Krka obserwowano wysypki skórne potencjalnie zagrażające życiu (złuszczające zapalenie skóry,
zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), które początkowo mają kształt zaczerwienionych zmian o typie
tarczy strzelniczej lub okrągłych plam, często z centralnie położonymi pęcherzami. Mogą wystąpić objawy dodatkowe, np. owrzodzenie
jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych oraz zapalenie spojówek (zaczerwienione i opuchnięte oczy). Tym groźnym dla życia
wysypkom skórnym często towarzyszą objawy grypopodobne. W dalszym rozwoju wysypki mogą pojawiać się rozległe pęcherze lub
złuszczanie dużych powierzchni naskórka.

Największe ryzyko wystąpienia poważnych reakcji skórnych istnieje w pierwszych tygodniach leczenia.
Jeśli u pacjenta wystąpi zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka podczas stosowania leku Sulfasalazin
EN Krka, nie wolno już nigdy ponownie podejmować leczenia tym lekiem.Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka, zaburzenia śluzówkowe, inne
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 objawy nadwrażliwości, lub wymienione objawy skórne, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i powiedzieć mu o stosowaniu
tego leku.Podczas stosowania leku Sulfasalazin EN Krka odnotowano ciężkie, zagrażające życiu reakcje nadwrażliwości ogólnej, takie
jak osutka polekowa z eozynofilią (zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów kwasochłonnych we krwi) i
objawami ogólnymi (ang. DRESS). Należy mieć na uwadze, że wczesne objawy nadwrażliwości mogą się pojawić, nawet jeśli wysypka
nie jest obecna.

Działania niepożądane

wywołuje biegunkę z możliwością odwodnienia i utraty elektrolitów. Należy zbilansować niedobór wody i elektrolitów.

Interakcje z innymi lekami

przy dłuższym od zalecanego stosowaniu możliwe jest obniżenie poziomu elektrolitów, zwłaszcza potasu, co może nasilić
działanie jednocześnie przyjmowanych glikozydów nasercowych. Straty potasu pogłębia równoczesne stosowanie środków
moczopędnych, steroidów kory nadnerczy, preparatów z kory lukrecji.

Zawartość

90 tabletek

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LABOFARM

Pozwolenie: MZIOS 4732
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