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FIGURA 1 - fix - 20sasz.
 

Cena: 8,02 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 20 toreb.a 3g

POSTAĆ ZIOŁA EKSPRESOWE

PRODUCENT HERBAPOL-LUBLIN S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Sennae folium

Opis produktu
 

Składniki
Hibiscus, Pyrus Malus, Rosa Canina, Sambucus Nigra, Senna

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, leki powodujące wydłużenie odcinka QT, moczopędne,
adrenokortykosteroidy lub produkty zawierające korzeń lukrecji powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania
liścia senesu. Jak wszystkie środki przeczyszczające liść senesu nie powinien być stosowany przez pacjentów cierpiących z powodu
zaklinowania stolca, niezdiagnozowanych, ostrych lub uporczywych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, np. bóle brzucha,
nudności, wymioty, chyba że lekarz zaleci inaczej. Objawy te mogą być oznaką potencjalnej lub istniejącej niedrożności jelit. W
przypadku codziennej potrzeby stosowania środków przeczyszczających należy zbadać przyczynę występowania zaparć i skonsultować
się z lekarzem. Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających. Jeśli kontaktowe (pobudzające) środki
przeczyszczające są stosowane dłużej niż przez krótki okres leczenia może to prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia od
tych środków. Liść senesu powinien być stosowany tylko wówczas, jeśli efekt terapeutyczny nie może być osiągnięty poprzez zmianę
diety lub stosowanie środków pęczniejących powodujących zmiękczenie stolca. W przypadku stosowania liścia senesu u osób
nietrzymających stolca, odzież lub środki higieny osobistej powinny być zmieniane dużo częściej w celu ograniczenia kontaktu skóry z
fekaliami. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek stosowanie produktów z liściem senesu może spowodować zaburzenia
równowagi elektrolitów. Brak danych dotyczących wpływu na płodność.
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Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis
Figura1 3 g x 20 sasz.
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