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Figura 1 senes *20 sasz.
 

Cena: 8,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 toreb.a 3g

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Sennae folium

Opis produktu
 

Nazwa: Figura 1 mieszanka ziołowa 
Opakowanie:  20 sasz.
Skład:  senes
Wskazania:  Środek przeczyszczający do krótkotrwałego stosowania w zaparciach wywołanych błędami żywieniowymi.
Przeciwwskazania:  Uczulenie na senes lub którykolwiek składnik produktu.
Niedrożność zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy, bóle brzucha o nieznanej przyczynie, zapalenie wyrostka
robaczkowego, odwodnienie z utrata elektrolitów.
Działania niepożądane:  Bardzo rzadko u osób nadwrażliwych na senes mogą wystąpić; świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona
wysypka. W bardzo rzadkich przypadkach u osób z zespołem nadpobudliwego jelita mogą wystąpić bóle skurczowe w obrębie jamy
brzusznej oraz biegunka, która w szczególności może prowadzić do utraty potasu. W konsekwencji może to powodować zaburzenia
rytmu serca i osłabienie siły mięśnia. Zbyt długie stosowanie liścia senesu może spowodować odwracalne zmiany pigmentacyjne w
błonie śluzowej jelita grubego lub wystąpienia białkomoczu i krwiomoczu. Przyjmowanie produktu leczniczego może prowadzić do
zmiany zabarwienia moczu, mogącego być przyczyną zafałszowania testów diagnostycznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
objawów niepożądanych należy powiadomić lekarza.
Uwaga:  Stosowanie leku powyżej 7 dni może prowadzić do uzależnienia z koniecznością zwiększenia dawki, atoni okrężnicy z
upośledzeniem funkcji i nasileniem zaparć.
Sposób użycia:  1 torebkę zalać 3/4 szklanki wrzącej wody i naparzać pod przykryciem (w termosie lub naczyniu z przykryciem) ok. 10
min. Przygotowany napar wypić wieczorem, po jedzeniu.

Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 6-10 godzinach (następnego dnia rano). Zaleca się wypić początkowo połowę
przygotowanego naparu. Jeżeli efekt terapeutyczny nie wystąpi można zastosować cały przygotowany napar. W przypadku gdy połowa
zalecanej dawki wykazuje działanie przeczyszczające nie zwiększać dawki.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
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oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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