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Tabletki laxantes x 20 tabl
 

Cena: 28,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Tabletki Laxantes to lek o działaniu przeczyszczającym, przeznaczony do działania krótkotrwałego. Preparat rekomendowany jest dla
osób, zmagających się z zaparciami oraz wzdęciami. Produkt nie jest zalecany dla dzieci poniżej 12 roku życia.
Skład Tabulettae Laxantes:
1 tabletka zawiera:
· Cortex Frangulae (kora kruszyny) 60 mg
· Aloe (aloes) 90 mg
· Fructus Carvi (owoc kminku) 27 mg
· Radix Althaeae (korzeń prawoślazu) 40 mg
Substancja pomocnicza: sacharoza 83 mg.
1 tabletka zawiera 19,8 – 24,2 mg antrapochodnych w przeliczeniu na związki antrapochodne.
Cortex Frangulae (kora kruszyny) – roślina ta stanowi jeden z najczęściej stosowanych składników w produktach przeczyszczających.
Jest wykorzystywana właśnie ze względu na swoje właściwości, wspomagające perystaltykę jelita grubego, a więc może łagodzić
zaparcia i sprzyjać oddawaniu regularnego, dobrze uformowanego stolca.
Aloes – ograniczania uwalnianie jonów sodowych i wody z jelit do krwi oraz zmniejsza prowokację napływu wody z krwi do jelit, co
pozwala na upłynnienie mas kałowych, sprzyjając łatwemu wypróżnieniu.
Fructus Carvi (owoc kminku) – wykazuje działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie żołądka, jelit oraz przewodów żółciowych. Reguluje
dopływ żółci i soku trzustkowego do dwunastnicy. Kminek może łagodzić wzdęcia oraz bóle brzucha. Wykazuje także właściwości
zmniejszające zaparcia.
Radix Althaeae (korzeń prawoślazu) – sprzyja poprawie trawienia oraz regulacji wypróżnień. Wpływa korzystnie na pracę jelit. Wykazuje
delikatne działanie przeciwzapalne.
Działanie:
Skojarzone działanie składników: wiatropędne, przeczyszczające, rozkurczowe, lekko przeciwbakteryjne (w obrębie przewodu
pokarmowego).
Wskazania:
W leczeniu ostrych i przewlekłych zaparć oraz niestrawności.
Przeciwwskazania:
· Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
· Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, ostre choroby zapalne jelit (m.in. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, zapalenie
wyrostka robaczkowego), bóle brzucha o nieznanej przyczynie, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.
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· Dzieci poniżej 12 lat.
· Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tabletek Laxantes.
Przechowywanie:
Produkt Tabulettae Laxantes należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem sprawdzić termin ważności
produktu.
Dawkowanie:
Produkt leczniczy Tabulettae Laxantes należy stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Sposób i droga podania: produkt leczniczy Tabulettae Laxantes należy spożywać doustnie, najlepiej przed pójściem spać.
Zalecane dawkowanie: w zależności od wieku i stanu chorego: 1-3 tabletki jednorazowo. Zazwyczaj wystarcza stosować tabletki
Laxantes 2-3 razy w tygodniu. Zaleca się zażywać najmniejszą dawkę skuteczną, czyli taką, która pozwoli na oddanie odpowiednio
uformowanego stolca.
Preparat jest przeciwwskazany dla dzieci poniżej 12 roku życia.
UWAGA: Nie stosować dłużej niż 1-2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem. Jeśli w trakcie stosowania preparatu dolegliwości pacjenta
utrzymują się, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Efekty uboczne
Nadużywanie może prowadzić do odwodnienia oraz niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D,E,K).
Interakcje z innymi lekami:
Jednoczesne stosowanie leków, takich jak: leki moczopędne (m.in. furosemide, torasemide, tiazydowe leki moczopędne –
chłorthalidone, hydrochlorothiazide), glikokortykosterydy może nasilać spadki potasu we krwi, co może wpłynąć na nasilenie działania
leków przeciwarytmicznych i glikozydów nasercowych (digoxin, metyldigoxin). Może też dojść do natężenia działań niepożądanych,
związanych z tymi lekami, w tym do zaburzeń rytmu serca.
Tabletki Laxantes a alkohol
Dotychczas nie stwierdzono interakcji leku z alkoholem.
Producent:
POLFA RZESZÓW
Zawartość opakowania: 20 tabletek.

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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