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Kora kruszyny 50 g (Kawon)
 

Cena: 4,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent KAWON-HURT

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cortex frangulae

Opis produktu
 

Skład
100g produktu zawiera 100g kory kruszyny (Frangulae cortex). Dawka jednorazowa kory kruszyny 0,4g (co odpowiada 2,5 ml wg
podziałki na załączonej miarce) zawiera 28,5 ml związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Wskazania i działanie

przeczyszczające
żółciopędne

Dawkowanie
Zastosowanie

W zaparciach jako środek przeczyszczający.

Przeciwwskazania
Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, ostre choroby zapalne jelit (np. choroba Crohna), zapalenie wyrostka robaczkowego, wrzodziejące
zapalenia okrężnicy, bóle brzucha o nieznanej etiologii, dzieci poniżej 12 roku życia, stany odwodnienia z utratą elektrolitów, uczulenie na
korę kruszyny.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Odmierzyć 2,5 ml (0,4 g) kory zalać szklanką (200 ml) letniej wody. Ogrzewać do wrzenia, gotować powoli
pod przykryciem przez 15 minut. Odstawić na 10 minut i przecedzić. Wypić jednorazowo przed snem. Nie zaleca się stosowania częściej
niż 2-3 razy w tygodniu i przez okres dłuższy niż 1-2 tygodnie. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza. Nie należy
przyjmować większej dawki niż szklanka odwaru przygotowanego z 0,4 g kory kruszyny. U niektórych pacjentów korzystne może być
zastosowanie niższej dawki, która spowoduje uzyskanie efektu miękkiego stolca.
Przedawkowanie
Po zastosowaniu dawek wyższych niż zalecane może wystąpić silny ból brzucha i biegunka, która prowadzi do utraty elektrolitów,
szczególnie potasu. W przypadku przedawkowania leku należy skontaktować się z lekarzem.
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Działania niepożądane
Podczas stosowania może wystąpić reakcja nadwrażliwości na korę kruszyny. Ponadto zaobserwowano bóle skurczowe w obrębie jamy
brzusznej oraz biegunkę. Wystąpienie takich objawów świadczy o zastosowaniu zbyt wysokiej dawki. Podczas stosowania kory
kruszyny może wystąpić zmiana koloru moczu, co nie ma znaczenia klinicznego. Przy stosowaniu przewlekłym lub nadużywaniu mogą
wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, szczególnie utrata potasu, która powoduje zaburzenia czynności serca i
osłabienie mięśni zwłaszcza przy jednoczesnym przyjmowaniu glikozydów sercowych, środków moczopędnych i steroidów kory
nadnerczy. Ponadto przy przewlekłym stosowaniu może wystąpić białkomocz, krwiomocz oraz odkładanie barwnika w błonie śluzowej
jelita grubego (pseudomelanosis coli), które najczęściej zanika po odstawieniu leku. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych
należy poinformować o nich lekarza.
Interakcje
Przy stosowaniu przewlekłym (nadużywaniu) niedobór potasu może spowodować wzmożenie działania glikozydów nasercowych oraz
wpłynąć na działanie środków przeciwarytmicznych. Straty potasu mogą zwiększyć się przy jednoczesnym stosowaniu tiazydowych
środków moczopędnych, steroidów kory nadnerczy i korzenia lukrecji.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować przez dłuższy czas (nie dłużej niż 7 do 14 dni). Dłuższe przyjmowanie stymulujących środków
przeczyszczających (dłużej niż 1-2 tygodnie) może prowadzić do przyzwyczajenia, konieczności zwiększenia dawki, atonii jelit i nasilenia
zaparć. Korę kruszyny powinno się stosować dopiero, gdy zmiana pożywienia lub preparaty ze środkami pęczniejącymi nie dają efektu
terapeutycznego.
Nie stosować kory kruszyny w przypadku wystąpienia takich objawów jak: silne bóle brzucha, wymioty i wzdęcia, ponieważ mogą one
świadczyć o niedrożności jelit.
Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia.
Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn
Nie stwierdzono.

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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