
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Senefol 270mg 60 tabl
 

Cena: 12,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Opakowanie 60 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.

Producent LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE
LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Sennae folium

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

 

ILO??:  60 tabletek

 

DZIA?ANIE: Zwi?zki czynne powstaj?ce z glikozydów antranoidowych zawartych w li?ciach i owocach senesu wp?ywaj? na perystaltyk? jelita grubego, hamuj? wch?anianie
wody, co powoduje zmi?kczenie mas ka?owych i u?atwia wypró?nienie.

 

WSKAZANIA: Jest to preparat w postaci tabletek o dzia?aniu przeczyszczaj?cym do stosowania w zaparciach. Zwi?zki czynne powstaj?ce z glikozydów antranoidowych
zawartych w li?ciach i owocach senesu wp?ywaj? na perystaltyk? jelita grubego, hamuj? wch?anianie wody, co powoduje zmi?kczenie mas ka?owych i u?atwia wypró?nienie.
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DAWKOWANIE: M?odzie? w wieku powy?ej 12 lat, doro?li: 2-4 tabletki przed snem. Preparat nale?y popi? du?? ilo?ci? wody. Nie przekracza? dawki 4 tabletek. Ze wzgl?du
na zró?nicowan? wra?liwo?? osobnicz? dawkowanie nale?y rozpocz?? od najmniejszej dawki (1 tabletki), któr? nale?y w razie potrzeby zwi?kszy? do ustalenia dawki
skutecznej. Efekt przeczyszczaj?cy wyst?puje po okresie od 8 do 12 godzin, w przypadku jego braku nast?pn? dawk? preparatu przyj?? po up?ywie 12 godzin. Przyjmowanie
leku do 2-3 razy w tygodniu jest zwykle wystarczaj?ce do uzyskania efektu terapeutycznego. 

 

 SK?AD:  Sennae folium cum fructu 300 mg Ka?da tabletka zawiera 7,5 mg pochodnych hydroksyantracenu w przeliczeniu na sennozyd B. Substancje pomocnicze: skrobia
ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.

 

OSTRZE?ENIA:  Nie nale?y stosowa? leku w przypadku znanej nadwra?liwo?ci na substancj? czynn?, niedro?no?ci i zw??enia jelit, atonii, zapalenia wyrostka
robaczkowego, zapalnych schorze? jelit (np. choroba Crohna, wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego), bólów brzucha niewiadomego pochodzenia, stanu odwodnienia
po??czonego z utrat? elektrolitów. Nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 12 lat. 

 

Produkt nie jest przeznaczony do d?ugotrwa?ego stosowania. Decyzj? o stosowaniu przez okres d?u?szy ni? 1-2 tygodnie mo?e podj?? lekarz. Przyjmowanie leków
przeczyszczaj?cych przez d?u?szy czas mo?e zaburzy? funkcjonowanie jelit oraz powodowa? uzale?nienie. Preparaty zawieraj?ce glikozydy hydroksyantracenowe powinny
by? zalecane tylko wtedy, je?li prawid?owego wypró?nienia nie mo?na osi?gn?? przez zmian? diety. Nie stosowa? u pacjentów z zaklinowaniem ka?u oraz z dolegliwo?ciami
ze strony przewodu pokarmowego, takimi jak: ból brzucha, nudno?ci i wymioty, chyba ?e lekarz zdecyduje inaczej. Objawy takie mog? wskazywa? na mo?liwo?? wyst?pienia
niedro?no?ci jelit. U pacjentów z zaburzeniami czynno?ci nerek istnieje ryzyko zaburzenia równowagi elektrolitowej. Stosowanie leku u pacjentów z nietrzymaniem ka?u
wymaga cz?stszego zmieniania pieluchy celem unikni?cia przed?u?onego kontaktu ka?u ze skór?. 

 

 Przewlek?e nadu?ywanie leku mo?e prowadzi? do hipokaliemii (obni?enia st??enia potasu), wówczas mo?liwe jest nasilenie dzia?ania równocze?nie przyjmowanych
glikozydów nasercowych, leków przeciwarytmicznych, leków wyd?u?aj?cych odst?p QT oraz leków przywracaj?cych rytm zatokowy. Równoczesne przyjmowanie preparatu z
lekami wywo?uj?cymi hipokaliemi?, np. leki moczop?dne, steroidy kory nadnerczy, korze? lukrecji, mo?e pog??bi? niedobór elektrolitów. 

 

 U osób nadwra?liwych na sk?adniki preparatu mog? wyst?pi? reakcje uczuleniowe, m.in. ?wi?d, pokrzywka, wysypka. Mog? wyst?pi? dolegliwo?ci skurczowe i bólowe
brzucha. Nale?y wówczas zmniejszy? stosowane dawki. D?ugotrwa?e przyjmowanie leku mo?e spowodowa? ciemne zabarwienie ?luzówki okr??nicy (pseudomelanosis coli),
które zwykle ust?puje po zako?czeniu przyjmowania preparatu. Mo?liwo?? zmiany zabarwienia moczu metabolitami (na kolor ró?owy lub czerwonoró?owy, zale?nie od pH),
nie ma znaczenia klinicznego.

 

 

Nie stosowa? w przypadku uczulenia na sk?adnik preparatu. Nie stosowa? w przypadku stanów zapalnych wyrostka robaczkowego, owrzodzenia jelita grubego, niedro?no?ci
jelit, niewydolno?ci nerek, odwodnienia, w okresie ci??y i karmienia piersi?.

 

Nie stosowa? w przypadku uczulenia na którykolwiek ze sk?adników wyrobu. Przechowywa? w temperaturze pokojowej. Chroni? od ?wiat?a i wilgoci. Przechowywa? w
sposób niedost?pny dla dzieci. Tylko do u?ytku zewn?trznego. Nie u?ywa? ponownie.

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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