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Olej rycynowy płyn doustny 30 g
 

Cena: 3,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać płyn doustny

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Oleum Ricini.

Działanie:
Lek przeczyszczający – Olej rycynowy to produkt najwyższej jakości. Olej ten działa drażniąco na jelito cienkie, tym samym pobudza je
do pracy, czyli nasila jego ruchy perystaltyczne. Wpływa także na zwiększenie pracy gruczołów trawiennych i upłynnienie treści jelitowej.
To wszystko prowadzi do wypróżnienia. Za działanie przeczyszczające oleju odpowiada zawarty w nim kwas rycynolowy. Co ciekawe,
olej rycynowy jest z powodzeniem stosowany przez wielbicielki naturalnej pielęgnacji jako produkt kondycjonujący na paznokcie i włosy.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Olej rycynowy wskazany do stosowania przy zaparciach jako środek przeczyszczający.

Informacje dodatkowe:
Olej rycynowy może powodować zaburzenia we wchłanianiu leków, dlatego zaleca się przyjmować je w odpowiednich odstępach
czasowych od zażycia oleju rycynowego. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na olej rycynowy. Nie stosować u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz u dzieci poniżej 7.
roku życia. Przeciwwskazaniem są: bóle brzucha, wymioty i nudności, niedrożność jelit, krwawienie z odbytu, stany zapalne narządów
jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania oleju rycynowego mogą wystąpić objawy niepożądane: zaostrzenie stanów zapalnych w jamie brzusznej oraz
nasilenie krwawienia miesięcznego.
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Dawkowanie:
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dorośli: dawka 10-20g, czyli 1-2 łyżki. U dzieci powyżej 7. roku życia: dawkowanie według
zaleceń lekarza. Po 2-6 godzinach należy spodziewać się nastąpienia efektu przeczyszczającego. Produkt leczniczy nie nadaje się do
długotrwałego stosowania, stosować maksymalnie kilka dni. W przypadku, gdy objawy nie ustępują, konieczna jest konsultacja lekarska.
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