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Senefol x 60 tabl
 

Cena: 23,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent LABOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sennae folium

Opis produktu
 

Wstęp
Senefol – na oczyszczenie jelit

Senefol to lek bez recepty w formie tabletek, który jest przeznaczony w celu doraźnego leczenia zaparć. Może być zażywany przez dzieci
powyżej 12. roku życia i dorosłych. Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny go przyjmować ze względu na brak wystarczającej
ilości danych o wpływie leku na dziecko.
1 tabletka produktu zawiera 7,5 mg pochodnych hydroksyantracenu w przeliczeniu na sennozyd B pozyskanych z Sennae folium cum
fructus. Substancjami pomocniczymi są skrobia ziemniaczana i bezwodna krzemionka koloidalna.

Zaparciami określa się sytuację, gdy częstotliwość wypróżnień jest zbyt mała. Mogą temu towarzyszyć różne, nieprzyjemne dolegliwości
takie jak np. oddawanie suchego, zbitego stolca, konieczność nadmiernego parcia, uczucie niepełnego wypróżnienia się i problemy z
rozpoczęciem defekacji. Trudności z oddawaniem stolca ma od 20 do 30% populacji. Najczęściej dotyka kobiet, seniorów oraz osób,
które mają pewne ograniczenia w poruszaniu się lub stosują leki przyczyniające się do zaparć.
Wyróżnia się dwa rodzaje zaparć:
● przewlekłe, które pojawia się w przypadku ciąży oraz różnych chorób takich jak np. zespół jelita drażliwego czy chorób odbytnicy, a
także jako efekt spożywania niektórych leków. Wymaga konsultacji z lekarzem i wdrożenia stosownego leczenia;
● czynnościowe, które wynika z nieprawidłowej pracy układu pokarmowego, np. związanej ze zbyt niską podażą błonnika. Podczas tego
typu zaparć, kontakt z lekarzem jest rekomendowany w celu wykluczenia zaparcia przewlekłego i wdrożyć odpowiednie leki.
W przypadku zaparć czynnościowych można także sięgnąć po odpowiednie preparaty ze składnikami, które usprawniają perystaltykę
jelit, takie jak Senefol.

Pochodne hydroksyantracenu to związki czynne, które są pozyskiwane z glikozydów antranoidowych obecnych w liściach i owocach
senesu, czyli Sennae folium cum fructus. Oddziałują one na perystaltykę jelita grubego. Przyczyniają się do spowolnienia wchłaniania
wody. Pozwala to na zmiękczenie mas kałowych i ułatwia defekację.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, lek należy przyjąć przed snem i popić dużą ilością wody. Rekomendowana dawka produktu wynosi od 2 do
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4 tabletek zarówno dla dzieci powyżej 12. roku życia, jak i dorosłych. Ze względu na to, że każdy pacjent ma inną wrażliwość,
przyjmowanie preparatu należy rozpocząć od jak najmniejszej dawki, czyli 1 tabletki dziennie. W razie potrzeby trzeba zwiększać ilość
leku, jednak nie wolno przyjmować więcej niż 4 porcje produktu na dobę. Po zażyciu efekt powinien pojawić się po 8–12 godzinach. Jeśli
nie wystąpił, po 12 godzinach należy przyjąć kolejną dawkę produktu. U większości pacjentów spożywanie leku 2–3 razy w tygodniu jest
wystarczające, aby uzyskać zamierzone rezultaty.

W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić takie objawy jak biegunka, bóle skurczowe, odwodnienie i zaburzenia gospodarki
wodno-elektrolitowej. Zaleca się uzupełnienie poziomu wody i elektrolitów, a u osób starszych kontrolę poziomu potasu.

Preparat trzeba przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 25°C, w niewidocznym i niedostępnym miejscu dla dzieci.
Nie zażywać po upływie terminu ważności.

Skład
Substancja czynna: 1 tabl. zawiera 300 mg liści i owoców senesu.

Wskazania i działanie

Zaparcia nawykowe, atoniczne oraz wynikające z błędów diety
Opróżnienie jelit przed badaniami diagnostycznymi
Pomocniczo w dolegliwościach hemoroidalnych w celu uregulowania stolca.

Preparat pochodzenia naturalnego o działaniu przeczyszczającym. Zawarte w preparacie glikozydy antranoidowe wzmagają
perystaltykę jelita grubego, hamują wchłanianie wody, co powoduje zmiękczenie mas kałowych i ułatwione wypróżnienie. Działanie
przeczyszczające występuje po 6-12 h od przyjęcia preparatu.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy dziennie lub 3 tabl. przed snem. Osoby w wieku podeszłym i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabl. przed snem.
Dzieci od 2 do ukończenia 12 r.ż.: w zależności od masy ciała 0,5-1,5 tabl. dziennie przed snem. Preparat popić co najmniej 1/2 szklanki
wody. W przypadku braku efektu terapeutycznego następną dawkę można przyjąć po 12 h. Dawkowanie należy rozpocząć od
najmniejszej zalecanej dawki, którą należy w razie potrzeby zwiększyć do ustalenia dawki skutecznej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niedrożność jelit, ostre zapalne schorzenie jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha
o niewyjaśnionej etiologii. Krwawienia miesiączkowe. Ostrożnie stosować u dzieci do 12 lat oraz dłużej niż 7-10 dni. Nie stosować w
ciąży i okresie karmienia piersią.

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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