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Herbata figura 1 x 20 sasz
 

Cena: 10,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sennae folium

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Herbata Figura 1 w postaci saszetek z ziołami do zaparzania jest produktem o działaniu przeczyszczającym, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. W składzie preparatu znajduje się senes ułatwiający
wypróżnienie, a także owocowa mieszanka i kwiat hibiskusa.

Na co jest Herbata Figura 1? Wskazaniem do stosowania leku jest wspomaganie wypróżnienia w przypadku sporadycznie
występujących u pacjenta problemów z zaparciami. Lek znajduje zastosowanie w celu krótkotrwałego ułatwienia wypróżnienia, gdyż ma
działanie przeczyszczające. Działaniem leku Herbata Figura 1 jest też regulacja trawienia, a także usprawnianie funkcjonowania
przewodu pokarmowego. Lek można stosować w celu ograniczenia wchłaniania zbędnych kalorii, poza tym wyrób można wykorzystać
w celu pozbywania się z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii.

W opakowaniu znajduje się 20 saszetek z ziołami do zaparzania Herbata Figura 1. W skład każdej saszetki wchodzi 0,9 g liści senesu,
co stanowi odpowiednik około 16,2-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B. Składniki pomocnicze
saszetek do zaparzania to natomiast kwiat hibiskusa oraz mieszanka owocowa obejmująca owoce bzu czarnego, porzeczki czarnej i
róży, a także wytłoki jabłkowe.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wyda innych rekomendacji,
należy przestrzegać dawkowania Herbata Figura 1 przedstawionego w ulotce. Lek przeznaczony jest do podawania doustnego. Zaleca
się zalanie 1 saszetki Herbata Figura 1 szklanką wrzącej wody, a następnie odstawienie pod przykryciem na około 10 minut. Po tym
czasie należy herbatę wypić. Zaleca się picie herbaty 1 raz dziennie. Efekt przeczyszczający zazwyczaj pojawia się po około 8-12
godzinach od wypicia herbaty, dlatego najlepiej wypijać ją na wieczór. Zazwyczaj wystarczy stosowanie leku 2-3 razy w tygodniu i
jednocześnie preparat nie powinien być stosowany dłużej niż 1-2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

U pacjentów stosujących lek Herbata Figura 1 mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż ich wystąpienie nie jest konieczne u
każdego. Lek może powodować reakcje nadwrażliwości, poza tym może przyczyniać się do wystąpienia dolegliwości bólowych i
skurczów brzucha. Pojawić się może również wodnisty stolec, w tym zwłaszcza u osób z zespołem jelita drażliwego. Pozostałe skutki
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uboczne leku podano w ulotce.

Lek Herbata Figura 1 ma przeciwwskazania do stosowania. Nie zaleca się korzystania z produktu w przypadku nadwrażliwości na
chociaż jeden z jego składników. Wyrób nie powinien być również stosowany w przypadku pacjentek w ciąży i karmiących piersią. Lek
Herbata Figura 1 jest przeciwwskazany w przypadku krwawienia miesiączkowego i nie należy z niego korzystać przy niewydolności
nerek. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Herbata Figura 1 jest też owrzodzenie jelita grubego, a także stany zapalne wyrostka
robaczkowego. Leku nie powinno się podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Opis
Każda saszetka zawiera 0,9 g Cassia senna L. (C. acutifolia Delile), znanej jako senes aleksandryjski lub chartumski, lub Cassia
angustifolia Vahl, znanej jako senes Tinnevelly, folium (liść senesu). Każda saszetka (3 g) zawiera 0,9 g liścia senesu, co odpowiada
16,58 mg-22,43 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B. Zioła do zaparzania w saszetkach.

Składniki
Hibiscus, Rosa Canina, Senna, Pyrus Malus, Sambucus Nigra

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających, gdyż stosowanie ich dłużej niż przez krótki czas może
prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia. W przypadku codziennej potrzeby stosowania środków przeczyszczających
należy zbadać przyczynę występowania zaparć i skonsultować się z lekarzem. Przetwory z liścia 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, moczopędne,
adrenokortykosteroidy lub produkty zawierające korzeń lukrecji powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania
przetworów z liścia senesu. Jak wszystkie środki przeczyszczające przetwory z liścia 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 przetworów z liścia senesu u pacjentów nietrzymających stolca, odzież lub środki
higieny osobistej powinny być zmieniane dużo częściej w celu ograniczenia kontaktu skóry z fekaliami. U pacjentów z zaburzeniami
czynności nerek stosowanie preparatów z liściem senesu może spowodować zaburzenia równowagi elektrolitów. Jeśli objawy nasilą się
w trakcie stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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.
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