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Senefol 0,3 g 60tabl.
 

Cena: 26,18 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE
LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Sennae folium

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa: Senefol
Postać: tabl.
Dawka: 0,3 g
Opakowanie: 60 tabl. (pojem.)
Skład: 

Sennae folium - Liść senesu -  270 mg Silici dioxydum colloidalle - Koloidalny dwutlenek krzemu  - 0,30 mg Solani amylum - Skrobia
ziemniaczana ad  300 mg Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 6,75 mg antranoidów w przeliczeniu na sennozyd B.

Działanie: 

- glikozydy antranoidowe zawarte w liściach senesu wzmagają perystaltykę jelita grubego, hamują wchłanianie wody, co powoduje
zmiękczenie mas kałowych i ułatwia wypróżnienie. Regularne wypróżnienia zmniejszają dolegliwości hemoroidalne. Działanie
przeczyszczające występuje po 6-12 godzin od chwili podania preparatu.

Wskazania: 

- w zaparciach nawykowych i atonicznych, a także wynikających z błędów diety, - w celu opróżnienia jelit przed badaniem
rentgenowskim oraz innymi badaniami diagnostycznymi, - pomocniczo w dolegliwościach hemoroidalnych w celu uregulowania stolca.

: 

nie stosować w przypadku: - niedrożności jelit, - ostrego zapalnego schorzenia jelit, - zapalenia wyrostka robaczkowego, - bólów brzucha
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niewiadomego pochodzenia, - nadwrażliwości na sennozydy - w okresie krwawienia miesięcznego.

Działania niepożądane: 

- wywołuje biegunkę z możliwością odwodnienia i utraty elektrolitów. Należy zbilansować niedobór wody i elektrolitów.

Interakcje: 

- przy dłuższym od zalecanego stosowaniu możliwe jest obniżenie poziomu elektrolitów, zwłaszcza potasu, co może nasilić działanie
jednocześnie przyjmowanych glikozydów nasercowych. Straty potasu pogłębia równoczesne stosowanie środków moczopędnych,
steroidów kory nadnerczy, preparatów z kory lukrecji.

Dawkowanie (dorośli): 

- 1 tabl. 3 razy dziennie lub 3 tabl. przed snem. - osoby w wieku podeszłym, dzieci i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabl. dziennie przed snem.
- preparat popić co najmniej 100 ml (1/2 szklanki) wody. - w przypadku braku efektu terapeutycznego następną dawkę preparatu przyjąć
po upływie 12 godzin. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość osobniczą dawkowanie należy rozpocząć od najmniejszej, zalecanej
dawki (1 tabl.), którą należy w razie potrzeby zwiększyć do ustalenia dawki skutecznej.

Dawkowanie (dzieci): 

- od 2-12 lat: dawkowanie określa lekarz pediatra (w zależności od masy ciała od 0,5 do 1,5 tabl. dziennie przed snem).

Uwagi: 

- decyzję o stosowaniu u dzieci do lat 12 oraz przez okres dłuższy niż 7-10 dni może podjąć lekarz. - decyzję o stosowaniu w okresie
ciąży i karmienia może podjąć lekarz.
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