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Mieszanki Apteczne Normosan FIX, 20 sasz.
 

Cena: 11,03 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Produkt leczniczy roślinny do przygotowania naparu do krótkotrwałego stosowania w zaparciach występujących sporadycznie.

Wskazania:
Napar z mieszanki do krótkotrwałego stosowania jako produkt leczniczy roślinny w zaparciach występujących sporadycznie. Produkt
przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. 

Substancja czynna:
Agropyron Repens, Carum Carvi, Frangula Alnus, Mentha Piperita, Sambucus Nigra, Senna, Taraxacum Officinale.

Skład i postać:
Każda saszetka 1,4 g zawiera: Rhamnus frangula L. (Frangula alnus Miller), cortex (kora kruszyny) 0,230-0,330 g, Cassia senna L. (C.
acutifolia Delile), znanej jako senes aleksandryjski lub chartumski, lub Cassia angustifolia Vahl, znanej jako senes Tinnevelly, foliolum
(listek senesu) 0,110-0,200 g, Carum carvi L., fructus (owoc kminku) 0,490 g, Sambucus nigra L., fructus (owoc bzu czarnego)
0,142-0,332 g, Mentha x piperita L., folium (liść mięty pieprzowej) 0,238 g, Każda saszetka 1,4 g zawiera 22,02-29,79 mg
antrapochodnych w przeliczeniu na glukofrangulinę A. 

Dawkowanie i sposób podawania:
Maksymalna dobowa dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka równoważna 1 saszetce produktu
leczniczego.

Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku: pojedyncza dawka: 1 saszetkę zalać 1 szklanką wrzącej wody
(ok. 250 ml), naparzać pod przykryciem przez ok. 15 min. Wypić jednorazowo od ⅔ do całości przygotowanego naparu przed pójściem
spać. Pić zawsze świeżo przygotowany napar. Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 8-12 godzinach.
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Dzieci w wieku poniżej 12 lat: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Czas stosowania: Nie należy stosować produktu dłużej niż przez 1 tydzień. Zwykle wystarczy przyjmować ten produkt leczniczy od 2 do
3 razy w ciągu tygodnia.

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania - Podanie doustne.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne, mentol lub rośliny z rodziny baldaszkowatych - Apiaceae (dawniej Umbelliferae) (anyż, kminek,
seler, kolendra i koper), brzozę lub na bylicę pospolitą.

Niedrożność i zwężenie, atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne okrężnicy (np. choroba Leśniowskiego Crohna,
wrzodziejące zapalenie okrężnicy), ból brzucha nieznanego pochodzenia, ciężkie odwodnienie z niedoborem wody i elektrolitów).

Ciąża i karmienie piersią.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:
Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających, gdyż stosowanie ich powyżej 7 dni może prowadzić do
zaburzenia czynności jelit i rozwoju uzależnienia. W przypadku codziennej potrzeby stosowania środków przeczyszczających należy
skonsultować z lekarzem przyczynę zaparcia.

Przetwory z kory kruszyny i listka senesu powinny być stosowane tylko wówczas, jeśli efekt terapeutyczny nie może być osiągnięty
poprzez zmianę diety lub stosowanie środków powodujących zmiękczenie stolca.

Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, leki powodujące wydłużenie odcinka QT, leki moczopędne,
adrenokortykosteroidy lub produkty zawierające korzeń lukrecji powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania
listka senesu i kory kruszyny.

Jak wszystkie środki przeczyszczające kora kruszyny i listek senesu nie powinny być stosowane przez pacjentów cierpiących z powodu
zaklinowania stolca, niezdiagnozowanych, ostrych lub uporczywych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, np. ból brzucha,
nudności i wymioty, chyba że lekarz zaleci inaczej. Objawy te mogą być oznaką potencjalnej lub istniejącej niedrożności jelit. W
przypadku stosowania kory kruszyny i listka senesu u pacjentów nietrzymających stolca, odzież lub środki higieny osobistej powinny być
zmieniane częściej w celu ograniczenia kontaktu skóry z fekaliami.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek stosowanie produktu może spowodować zaburzenia równowagi elektrolitów.

Nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów z achlorhydrią (bezkwaśnością), chorobą wątroby, kamieniami żółciowymi, zapaleniem
dróg żółciowych oraz innymi chorobami dróg żółciowych.

Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym (zgagą) powinni unikać stosowania przetworów z liści mięty pieprzowej ze względu na
możliwość nasilenia się zgagi.

Pacjenci z kamicą żółciową i innymi schorzeniami dróg żółciowych powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania
przetworów z liści mięty pieprzowej.

Jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Opakowanie: 20 saszetek x 1,4g

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2245 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty.

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