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Alax 20 tabletek drażowanych
 

cena: 9,19 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie przeczyszczające, rozkurczające

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 tabletka: sproszkowany sok z liści aloesu
35 mg, wyciągu suchy kory kruszyny 42 mg

Wskazania wzdęcia, zaparcia

Opis produktu
 

Opis
Alax to produkt leczniczy roślinny do stosowania krótkotrwałego w sporadycznie występujących zaparciach.

Skład
Substancjami czynnymi są: wysuszony i sproszkowany sok z Aloe barbadensis Miller i/lub Aloe ferox Miller, folium (liści aloesu) o
zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 18% oraz wyciąg suchy z Rhamnus frangula L., cortex (kory kruszyny),
DER 5-8:1, ekstrahent: metanol) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 15%.

1 tabletka drażowana zawiera 35 mg sproszkowanego soku z liści aloesu (Aloe capensis) oraz 42 mg wyciągu suchego kory kruszyny
(Frangulae corticis extractum siccum), czyli 10-15 mg antrazwiązków w przeliczeniu na aloinę.

Substancje pomocnicze: rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna z krzemu dwutlenkiem koloidalnym, laktoza, kroskarmeloza sodowa, powidon,
magnezu stearynian; składniki otoczki: sacharoza, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, mieszanina wosku pszczelego białego i
wosku Carnauba, czerwień koszenilowa (E 124).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci od 12 roku życia: wieczorem 1-2 tabletki popić szklanką wody.

Defekacja ma miejsce zwykle około 8-12 godzin po przyjęciu leku.
Zwykle wystarcza przyjmowanie preparatu nie więcej niż 2-3 razy w tygodniu.
Nie przekraczać dobowej dawki antrazwiązków (30 mg), co odpowiada 2 tabletkom na dobę.
Nie stosować dłużej niż 1-2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.
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Działanie
Pochodne antracenu zawarte w produkcie Alax wykazują działanie przeczyszczające. Aloina pobudza motorykę jelita grubego
(przyspiesza pasaż treści jelitowej) oraz zwiększa wydzielanie płynów do światła jelita.

Wskazania
Alax jest stosowany do krótkotrwałego leczenia sporadycznie występujących zaparć.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Alax:
w nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek składnik produktu.
w przypadku niedrożności jelit, atonii jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego, chorób zapalnych jelita grubego (np. choroba Crohna), bólu
brzucha nieznanego pochodzenia, ciężkiego odwodnienia z niedoborami elektrolitów,
u dzieci poniżej 12 lat.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana:
reakcja nadwrażliwości,
bóle brzucha, płynne stolce,
zaburzenia wodno-elektrolitowe, albuminuria, hematuria,
zmiany pigmentowe śluzówki,
żółte lub czerwono-brązowe zabarwienie moczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Alax zawiera barwnik azowy czerwień koszenilową, która może powodować alergie.
W przypadku stosowania glikozydów nasercowych, korzenia lukrecji, diuretyków, kortykosteroidów należy przez zastosowaniem leku
skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować w przypadku zaczopowania jelita, niezdiagnozowanych, ostrych lub utrzymujących się dolegliwościach jelitowo-
żołądkowych (bóle brzucha, nudności, wymioty).
Należy unikać przewlekłego stosowania produktów przeczyszczających - może prowadzić do upośledzenia funkcji jelit (atonia jelit).
W przypadku osób z zaburzoną funkcją nerek, może dochodzić do zaburzeń elektrolitowych.
W przypadku nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłąniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinno
stosować się produktu Alax.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Alax może wchodzić w interakcje z:
z lekami powodującymi hipokaliemię (np. diuretyki, kortykosteroidy, produkty z korzenia lukrecji).
Alax może przy dłuższym stosowaniu może powodować wystąpienie hipokaliemii, czego efektem jest nasilenie działania m.in.
glikozydów nasercowych, zmiana działania leków przeciwarytmicznych. Alax może również ograniczać wchłanianie innych produktów
leczniczych stosowanych doustnie.

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w ciąży.
Nie zaleca się stosowania w trakcie karmienia piersią.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Producent
HERBAPOL POZNAN
Towarowa 47-51
Poznań
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