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Olej rycynowy Phytopharm 30g
 

Cena: 3,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g

Postać płyn doustny

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Oleum Ricini

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: PHYTOPHARM

ILOŚĆ:  30 g

 

Oleum Ricini Phytopharm otrzymuje się w wyniku tłoczenia na zimno nasion rącznika pospolitego (Ricinus communis). Produkt
naturalny

 

 

DZIAŁANIE:

Olej rycynowy jest silnym środkiem przeczyszczającym. Preparat podany doustnie ulega w jelicie cienkim rozpadowi do gliceryny i
kwasu rycynolowego. Proces ten odbywa się w obecności żółci i soku trzustkowego. Następnie kwas rycynolowy ulega stopniowemu
zmydlaniu do mydeł sodowych i potasowych. Kwas i mydła wykazują działanie drażniące, wzmagają perystaltykę jelita cienkiego,
zwiększają również przenikanie wody i elektrolitów przez ściany jelit, ograniczając równocześnie jej wchłanianie. Wypróżnienie następuje
w ciągu 2-4 godzin po podaniu oleju rycynowego.
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WSKAZANIA:

Stosowany tradycyjnie w zaparciach.

 

DAWKOWANIE:

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: O ile lekarz nie zaleci inaczej: 15 - 30 ml (odmierzyć za pomocą dołączonej miarki). Wypróżnienie
następuje w ciągu 2-4 godzin od przyjęcia leku. Stosować raz na dobę.

Dzieci od 7 roku życia do 12 roku życia Tylko pod kontrolą lekarza wg jego zaleceń.

Czas stosowania:

Produkt nie jest zalecany do terapii dłuższej niż 1 do kilku dni. Nie stosować częściej, niż raz na dobę.

 

SKŁAD:

Substancję czynną leku stanowi tłoczony na zimno olej rycynowy (Ricini Oleum virginale) z nasion rącznika pospolitego (Ricinus
communis).

Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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