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Senes fix, APTEO 30 saszetek x 1 g
 

cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 saszetek

Postać Saszetki

Producent Apteo

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Zioła

Opis produktu
 

Substancja czynna: sennae fructus/ sennae folium

Skład

1 saszetka zawiera 1 g liścia senesu, co odpowiada 25-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.

Zawartość 30 saszetek po 1 g.

Dawkowanie zioła expresowe - 1 torebkę zalać 3/4 szklanki wrzącej wody, odstawić na 10 min., ciepły napar wypić przed snem

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na sennozydy

bóle brzuche

zaparcia spastyczne

niedrożność jelit

zaburzenia równowagi elektrolitycznej

ciąża
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 laktacja

Uwagi do stosowania Nie stosować dłużej niż 7-10 dni

Ostrzeżenia

Ciąża i karmienie piersią.

Nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego w okresie ciązy lub karmienia piersią.

Ostrzeżenia specjalne.

W przypadku nieustąpienia objawów w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego lub ich nasilenia się
należy skonsultować się z lekarzem. Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, moczopędne,
adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji przed rozpoczęciem stosowania liścia senesu powinni skonsultować się z lekarzem. Nie należy
stosować liścia senesu u osób cierpiących z powodu zaklinowania stolca, niezdiagnozowanych, ostrych lub uporczywych dolegliwości
ze strony układu pokarmowego np. bólów brzucha, nudności, wymiotów. Nalezy unikać długotrwałego stosowania środków
przeczyszczających. Stosowanie leku powyżej 7 dni może doprowadzić do uzależenienia z koniecznością zwiększenia dawki, atonii
okrężnicy z upośledzeniem funkcji i nasilenia się zaparcia. Liść senesu powinien być stosowany tylko wówczas, jeśli efekt terapeutyczny
nie może być osiągnięty poprzez zmianę diety lub stosowanie środków dietetycznych o działaniu łagodnie przeczyszczającym.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu:Brak wpływu.

Działania niepożądane - dolegliwości żołądkowo-jelitowe - odbarwienie moczu - przy długotrtwałym stosowaniu - atonia jelita grubego i
biegunka

Sposób przechowywania 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL LUBLIN

Pozwolenie: IL-0681/LN
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