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Senefol, 300 mg tabletki, 20 szt.
 

Cena: 13,39 zł

Opis słownikowy

Marka Senefol

Postać tabletki

Producent Labofarm

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Senes

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Senefol, 300 mg tabletki, 20 szt.

Senefol jest to przeczyszczający lek roślinny w postaci tabletek.

Skład Senefol, 300 mg tabletki, 20 szt.

Substancja czynną jest owoc i liść senesu.

Każda tabletka zawiera 300 mg Cassia senna L. (C. acutifolia Delile), fructus i/lub Cassia angustifolia Vahl, fructus i/lub Cassia senna L
(C. acutifolia Delile) i/lub Cassia angustifolia Vahl., folium (liścia i owocu senesu). co odpowiada 7,5 mg pochodnych hydroksyantracenu,
w przeliczeniu na sennozyd B.

Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana.

Działanie Senefol, 300 mg tabletki, 20 szt.

Lek ma działanie przeczyszczające.
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Wskazania Senefol, 300 mg tabletki, 20 szt.

Senefol jest to lek do doraźnego leczenia zaparć oraz opróżniania jelit przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.

Dawkowanie Senefol, 300 mg tabletki, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 2-4 tabletki przed snem.

Lek należy popić dużą ilością wody.

Dawkowanie należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki (1 tabl.), którą należy w razie potrzeby zwiększyć do ustalenia dawki
skutecznej. Działanie przeczyszczające powinno wystąpić po 8 do 12 godzin od przyjęcia leku. W przypadku braku efektu
przeczyszczającego następną dawkę preparatu przyjąć po upływie 12 godzin. Przyjmowanie leku do 2-3 razy w tygodniu jest zwykle
wystarczające do uzyskania efektu terapeutycznego.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 1-2 tygodnie.

Przeciwwskazania Senefol, 300 mg tabletki, 20 szt.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek ze składników leku. Zastosowanie jest
przeciwwskazane w stanach zapalnych, niedrożności, zwężeniu i atonii jelit, zapaleniu wyrostka robaczkowego, bólach brzucha
niewiadomego pochodzenia, w stanie odwodnienia połączonym z utratą elektrolitów.

Informacje dodatkowe Senefol, 300 mg tabletki, 20 szt.

Przyjmowanie środków przeczyszczających w okresie dłuższym niż zalecany, może
zaburzyć funkcjonowanie jelit oraz powodować uzależnienie.
U pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek istnieje ryzyko zaburzeń równowagi
elektrolitowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w zamkniętych
opakowaniach, w temperaturze do 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych
przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować,
w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przewlekłe nadużywanie preparatu może prowadzić do hipokaliemii, wówczas możliwe
jest nasilenie działania równocześnie przyjmowanych glikozydów nasercowych, leków
antyarytmicznych, leków wydłużających odcinek QT oraz leków przywracających rytm
zatokowy.
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Równoczesne przyjmowanie preparatu z lekami wywołującymi hipokaliemię, np. leki
moczopędne, steroidy kory nadnerczy, korzeń lukrecji, może pogłębić niedobór
elektrolitów.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Senefol w ciąży i okresie laktacji.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

