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Herbapol Lublin Zielnik Apteczny Senes FIX, 30 sasz.
 

Cena: 8,93 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 30 toreb.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Sennae folium

Opis produktu
 

Zioła fix Senes to roślinny produkt leczniczy o działaniu przeczyszczającym, przeznaczony do krótkotrwałego stosowania dla osób
dorosłych w zaparciach występujących sporadycznie.

Skład:
Każda saszetka zawiera 1 g wysuszonych listków senesu (Sennae foliolum) otrzymywanych z różnych gatunków Cassia senna L. (C.
acutifolia Delile), znanego jako senes aleksandryjski lub chartumski, lub Cassia angustifolia Vahl, znanego jako senes Tinnevelly.

Każda saszetka zawiera 1 g liści senesu, co odpowiada 25-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.
Zioła do zaparzania w saszetkach.

Wskazania:
Krótkotrwałe stosowanie w zaparciach występujących sporadycznie.

Sposób użycia:
Podanie doustne. Zioła do zaparzania w saszetkach.

1 saszetkę zalać ¾ szklanki gorącej wody i naparzać pod przykryciem przez ok. 10 minut. Pić raz dziennie ¾ szklanki ciepłego naparu
wieczorem przed snem.
Wypróżnienie następuje zazwyczaj po upływie 8-12 godzin.

Maksymalna dzienna dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka równoważna 1 saszetce produktu.
Właściwą indywidualną dawką jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną (liście senesu).
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Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha
o nieznanej przyczynie, zapalenie wyrostka robaczkowego, ciężkie odwodnienie z utratą elektrolitów.
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Opakowanie: 30 saszetek

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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