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Radirex x 10 tabl
Cena: 9,00 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

10 tabl

Postać

Tabletki

Producent

HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Rhei radix

Opis produktu
Skład
1 tabletka zawiera
Substancja czynna: Rhei radix pulveratum (sproszkowany korzeń rzewienia) - 513,5 mg.
Substancje pomocnicze: Krospowidon, talk. 1 tabletka zawiera śr. 12,6 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę.
Wskazania i działanie
Tabletki Radirex&reg; są produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na
długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.
Radirex stosuje się tradycyjnie jako środek przeczyszczający w zaparciach.
Dawkowanie
Doustnie: dorosłym i dzieciom powyżej 12 roku życia 2 tabletki jednorazowo, najlepiej przed snem. W razie potrzeby dawkowanie można
zwiększyć do 3 tabletek dziennie. Działanie przeczyszczające następuje po 6-8 godzinach. Najodpowiedniejszą dawką indywidualną jest
najmniejsza dawka potrzebna do uzyskania miękkiego stolca.
Przedawkowanie leku może spowodować gwałtowną biegunkę, prowadzącą do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, z typowymi
następstwami jak m.in. zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśniowe. Przy przedawkowaniu należy doprowadzić do zbilansowania
płynów i elektrolitów w ustroju.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, niedrożność jelit, atonia jelit, ostre
i przewlekłe choroby zapalne jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), zapalenie wyrostka
robaczkowego, guzki krwawnicze, zapalenie kłębuszków nerkowych, kamica szczawianowa, biegunka, odwodnienie i zaburzenia
elektrolitowe oraz bóle brzucha o niejasnej etiologii.
Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
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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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