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Normosan fix, środek przeczyszczający na zaparcia, 20
saszetek
 

Cena: 8,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 toreb.

Postać saszetki

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Normosan fix, środek przeczyszczający na zaparcia, 20 saszetek

Normosan Fix to napar z mieczanki ziół, któy stosouje się jako środek przeczyszczający w zaparciach.

Skład:
1 saszetka 1,4 g zawiera:
Kora kruszyny - 0,280 g, Liść senesu - 0,140 g, Owoc kminku - 0,490 g, Owoc bzu czarnego - 0,252 g, Liść mięty pieprzowej - 0,238 g.

1 saszetka 1,4 g zawiera 19,6 – 29,4 g antrapochodnych w przeliczeniu glukofrangulinę A

Sposób użycia:
maksymalna dzienna dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka odpowiadająca 1 saszetce produktu
leczniczego.

1 saszetkę zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać przez ok. 15 minut. Przed udaniem się na spoczynek: wypić jednorazowo od 2/3 do
całości przygotowanego naparu. Działanie przeczyszczające występuje przeciętnie po 6 – 10 godzinach. Właściwą dawką indywidualną
jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca. Przy pierwszym stosowaniu najlepiej wypić 2/3 szklanki naparu. Jeżeli
efekt terapeutyczny nie wystąpi można następnym razem (nie wcześniej, niż po upływie doby ) zwiększyć dawkę do całej szklanki
naparu. Nie zaleca się stosowania preparatu dłużej niż przez 7 – 10 dni (najlepiej nie stosować częściej niż 2 – 3 razy w tygodniu).

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na kruszynę, senes lub inne składniki preparatu. Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy
(choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieznanej przyczynie, zapalenie wyrostka robaczkowego,
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niewydolność nerek, krwawienia miesiączkowe, odwodnienie organizmu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej (głównie hipokaliemia).
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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