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Alax x 20 drażetek
 

Cena: 12,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 draż

Postać Drażetki

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aloes, Frangulae cortex

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Alax w postaci tabletek drażowanych jest produktem o działaniu przeczyszczającym i może być stosowany przez pacjentów
dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Na co są tabletki drażowane Alax? Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe
leczenie zaparć. W składzie leku znajduje się wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu i suchy wyciąg z kory kruszyny. Są one
źródłem antrazwiązków. Składniki te wykazują działanie przeczyszczające poprzez stymulowanie ruchów perystaltycznych jelita.
Dodatkowo ich działanie wiąże się z hamowaniem resorpcji zwrotnej wody z jelita, co w konsekwencji sprawia, że stolce są mniej zbite, a
masy kałowe łatwiej przemieszczają się do odbytu.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek drażowanych Alax. W skład 1 tabletki drażowanej wchodzi 35 mg wysuszonego i
sproszkowanego soku z aloesu (18% zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę), a także 42 mg wyciągu suchego z
kory kruszyny (15% zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę) oraz składniki pomocnicze.

Zanim pacjent przyjmie tabletki drażowane Alax, powinien zapoznać się z dołączoną do nich ulotką. Jeżeli lekarz nie wskaże inaczej,
przy zaparciach zaleca się przyjęcie 1–2 tabletek drażowanych Alax i popicie ich odpowiednią ilością wody. Najczęściej nie ma
potrzeby, aby lek był stosowany więcej niż 2–3 razy w tygodniu. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę powodującą u pacjenta
wypróżnienie miękkim stolcem, któremu nie będzie towarzyszyć wysiłek. Nie należy stosować większej dawki niż 2 tabletki drażowane
na dobę (30 mg antrazwiązków na dobę). Jeśli pacjent miałby potrzebę stosowania leku dłużej niż 1–2 tygodni, powinien skonsultować
się z lekarzem. Jeśli stosowanie leku nie ułatwi wypróżnienia i zaparcia nadal będą występować, koniecznie należy skonsultować się z
lekarzem.

W czasie stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdego są one zauważalne. Produkt może wywoływać
reakcje nadwrażliwości. W związku z zawartością kory kruszyny lek może przyczyniać się do skurczowych bólów brzucha, poza tym
może powodować płynne stolce. Inne skutki uboczne leku Alax w postaci tabletek drażowanych to żółte bądź czerwono-brązowe
zabarwienie moczu, jednak nie jest to objaw istotny klinicznie. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie działania niepożądane leku Alax (także
te nieopisane w ulotce), powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Alax w postaci tabletek drażowanych ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/alax-x-20-drazetek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Lek nie powinien być też podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat i nie mogą
przyjmować go pacjenci z niedrożnością jelit bądź ich zwężeniem lub atonią. Przeciwwskazaniem do stosowania Alax są także choroby
zapalne jelita grubego, poza tym lek nie powinien być podawany osobom ciężko odwodnionym, które zmagają się z niedoborem wody i
elektrolitów. Tabletki drażowane Alax nie powinny być stosowane przy bólach brzucha nieznanego pochodzenia. Nie należy ich
stosować także w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka drażowana zawiera: wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe pulv.) o zawartości związków
antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 18% - 35mg, wyciąg suchy z kory kruszyny (Frangulae cortex extractum siccum) o zawartości
związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 15% - 42mg. Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (E460 (i)) z
krzemionką koloidalną (E551), laktoza, sól sodowa karboksymetylocelulozy (E466), cukier kryształ, talk (E553b), stearynian magnezu
(E470b), poliwinylopirolidon (E1201), guma arabska (E414), czerwień koszenilowa (E124), CapolR 1295 (mieszanina wosku pszczelego
białego E901 i wosku Carnauba E903). 1 tabletka drażowana zawiera 12,5mg antrazwiązków.

Wskazania i działanie

Lek Alax&reg; jest stosowany w terapii zaparć.

Alax&reg; w formie tabletek drażowanych zawiera jako substancję czynną wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu oraz wyciąg z
kory kruszyny, które wykazują działanie przeczyszczające. Mechanizm działania przeczyszczającego tłumaczy się stymulacją ruchów
perystaltycznych jelita grubego (drażnienie zakończeń nerwowych) oraz zahamowaniem resorpcji zwrotnej wody z jelita. W efekcie
następuje przyspieszenie pasażu jelitowego oraz rozluźnienie stolca. Efekt przeczyszczający może wystąpić po upływie 6 do 10 godzin
po podaniu leku.

Przeciwwskazania
Zazwyczaj stosuje się 1 - 2 tabletki przed snem lub w ciągu dnia w mniejszych dawkach 2 razy 1 tabletkę, popić szklanką wody. Efekt
przeczyszczający może wystąpić po upływie 6 do 10 godzin po podaniu leku. O ile lekarz nie zaleci inaczej, nie stosować dłużej niż 7 - 10
dni. W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Główne objawy
przedawkowania to kurczowe bóle brzucha i ciężka biegunka z następczą utratą płynów i elektrolitów, które należy uzupełnić. Leczenie
powinno mieć charakter objawowy. Zaleca się monitorowanie poziomu elektrolitów, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i u osób
młodych.
Nie należy stosować leku Alax&reg;, jeśli występują: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, niedrożność jelit, ostre zapalne
schorzenia jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha
o niejasnej etiologii, okres ciąży i karmienia piersią. Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących
lek: nie stosować dłużej niż 7-10 dni. Szczególną ostrożność przy stosowaniu leku należy zachować u osób młodych oraz w podeszłym
wieku. Nie podawać w okresie ciąży i karmienia oraz dzieciom do 12-go roku życia.

Dawkowanie
Stosowanie preparatu nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.
Dłuższe stosowanie (nadużywanie) środków przeczyszczających nasila działanie glikozydów nasercowych i wpływa na działanie leków
antyarytmicznych. Z uwagi na możliwość nasilenia utraty jonów potasu, nie należy podawać leku z tiazydowymi środkami
moczopędnymi i steroidami kory nadnerczy oraz przetworami korzenia lukrecji.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

