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Liść senesu 50 g Kawon
 

Cena: 4,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent KAWON-HURT

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sennae folium

Opis produktu
 

Wstęp
Wstęp
Napar z liści senesu stosuje się w przypadku wystąpienia zaparć jako środek przeczyszczający. Można zastosować go doraźnie –
napar należy wypić na noc, a efekty następują po 8-12 godzinach od jego przyjęcia.

Skład
1 g produktu zawiera 1 g liścia senesu (Sennae folium). 1 dawka (1,0 g liści senesu) zawiera 25-27,5 mg glikozydów
hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B.

Wskazania i działanie
Liść senesu polecany jest do krótkotrwałego stosowania w sporadycznych zaparciach jako środek przeczyszczający. Jego skuteczność
wynika z działania obecnych w składzie liści sennozydów – substancji o silnych właściwościach przeczyszczających.

Przyjmowanie senesu sprawia, że dochodzi do zwiększonego wydzielania wody w jelitach. Okrężnica zostaje z kolei pobudzona do
intensywnych skurczy. Przyspiesza to przesuwanie się mas pokarmowych, a w konsekwencji doraźnie ułatwia wypróżnianie oraz
wpływa na regulację całego procesu.

Bezwzględnie odradza się stosowanie liści senesu jako środka wspomagającego kuracje odchudzające! Należy pamiętać, że utrata
wagi, która może nastąpić po przyjęciu naparu wynika jedynie z działania przeczyszczającego senesu. Zbyt długie stosowanie liści
senesu prowadzi do wypłukiwania z organizmu substancji odżywczych, witamin i minerałów.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 płaską miarkę liści (1,0 g) zalać 1 szklanką (200 ml) wrzącej wody, odstawić na 10 minut, przecedzić.
W pierwszym dniu przyjmowania wypić ½ szklanki ciepłego naparu przed snem. Jeśli przyjęta ilość naparu zadziała przeczyszczająco,
nie należy zwiększać przyjmowanej dawki. Jeżeli nie wystąpi efekt przeczyszczający należy następnego wieczoru wypić cały napar (tj. ¾
szklanki). Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.
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Jeżeli po 3 dniach stosowania nie nastąpi efekt terapeutyczny, należy dalsze używanie preparatu skonsultować z lekarzem. Nie
stosować dłużej niż 7 - 10 dni. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do uzależnienia związanego z wtórną atonią jelit.

W przypadku lekkich zaparć w pierwszej kolejności zalecana jest zmiana diety, następnie środki pęczniejące o działaniu łagodnie
przeczyszczającym, a dopiero w przypadku ich nieskuteczności należy stosować napar z liści senesu.

Przyjęcie wyższej dawki naparu z liści senesu niż zalecana może spowodować biegunkę i ostry ból brzucha. Zbyt długie stosowanie liści
senesu (powyżej 10 dni) może spowodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej z niedoborem jonów potasowych (które może
doprowadzić do osłabienia siły mięśni, braku koncentracji, senności). Zbyt długie stosowanie naparu może powodować również atonię
jelit, a także białkomocz i krwiomocz. Przy przewlekłym stosowaniu występuje też odkładanie się pigmentów w błonie śluzowej jelita
(pseudomelanosis coli), które jednak jest nieszkodliwe i zwykle zanika po odstawieniu leku. Może też dojść do zmiany zabarwienia
moczu. W okresie stosowania liści senesu wchłanianie w jelicie grubym może ulec zmianom w wyniku skróconego kontaktu treści
pokarmowej ze ścianą jelita.

Przeciwwskazania
Preparatu liść senesu nie należy stosować w przypadku:
● nadwrażliwości na liść senesu,
● stanów zapalnych wyrostka robaczkowego,
● owrzodzenia jelita grubego,
● niewydolności nerek,
● w okresie krwawienia miesiączkowego,
● występowania bóli brzucha o nieznanej etiologii,
● niedrożności jelit,
● przy schorzeniach zapalnych jelit (np. choroba Crohna, owrzodzenia jelit),
● w stanach odwodnienia organizmu i utraty elektrolitów (głównie hipokaliemia),
● u dzieci do lat 12,
● u kobiet w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane
Jak każdy lek również napar z liści senesu może wywołać działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Możliwe działania
niepożądane to:
● kurczowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
● reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, wysypka).

W przypadku pojawienia się wspomnianych reakcji organizmu, należy zmniejszyć przyjmowaną dawkę naparu.

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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