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Alax x20 drażetek
 

Cena: 11,83 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Herbapol Poznań

Postać drażetki

Substancja
czynna

aloes, kruszyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Jako substancję czynną zawiera wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu oraz wyciąg z kory kruszyny, które wykazują działanie
przeczyszczające.

Mechanizm działania przeczyszczającego tłumaczy się stymulacją ruchów perystaltycznych jelita grubego (drażnienie zakończeń
nerwowych) oraz zahamowaniem resorpcji zwrotnej wody z jelita. W efekcie następuje przyspieszenie pasażu jelitowego oraz
rozluźnienie stolca. Efekt przeczyszczający może wystąpić po upływie 6 do 10 godzin po podaniu leku.

Wskazania:

Lek Alax jest stosowany w terapii zaparć. Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): wg działania A 06 AB (leki przeczyszczające,
kontaktowe)

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Alax, jeśli występują: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, niedrożność jelit, ostre zapalne
schorzenia jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha
o niejasnej etiologii, okres ciąży i karmienia piersią.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek: nie stosować dłużej niż 7-10 dni. Szczególną
ostrożność przy stosowaniu leku należy zachować u osób młodych oraz w podeszłym wieku.
Nie podawać w okresie ciąży i karmienia oraz dzieciom do 12-go roku życia.

Stosowanie:
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Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci do 12-go roku życia.

Stosowanie leku Alaxu pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby:

Przed zastosowaniem należy zasięgnąć porady lekarza.

Inne:

Należy unikać dłuższego niż zalecane stosowania produktu leczniczego Alax, gdyż może ono powodować dalsze osłabienie perystaltyki
jelit.

Stosowanie leku Alaxu u pacjentów w podeszłym wieku

Należy zachować ostrożność stosując preparat Alax u pacjentów w podeszłym wieku z uwagi na możliwości zaburzenia poziomu
elektrolitów.

Ciąża:

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie należy stosować preparatu w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Stosowanie preparatu nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków:

Dłuższe stosowanie (nadużywanie) środków przeczyszczających nasila działanie glikozydów nasercowych i wpływa na działanie leków
antyarytmicznych. Z uwagi na możliwość nasilenia utraty jonów potasu, nie należy podawać leku z tiazydowymi środkami
moczopędnymi i steroidami kory nadnerczy oraz przetworami korzenia lukrecji.

Dawkowanie:

Zazwyczaj stosuje się 1 - 2 tabletki przed snem lub w ciągu dnia w mniejszych dawkach 2 razy 1 tabletkę, popić szklanką wody. Efekt
przeczyszczający może wystąpić po upływie 6 do 10 godzin po podaniu leku. O ile lekarz nie zaleci inaczej, nie stosować dłużej niż 7 - 10
dni. W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Główne objawy
przedawkowania to kurczowe bóle brzucha i ciężka biegunka z następczą utratą płynów i elektrolitów, które należy uzupełnić. Leczenie
powinno mieć charakter objawowy. Zaleca się monitorowanie poziomu elektrolitów, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i u osób
młodych.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, Alax może powodować działania niepożądane. Istnieje możliwość pojawienia się kurczowego bólu żołądkowo-jelitowego.

Skład:

1 tabletka drażowana zawiera: wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe pulv.) o zawartości związków antranoidowych w
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przeliczeniu na aloinę 18% - 35mg, wyciąg suchy z kory kruszyny (Frangulae cortex extractum siccum) o zawartości związków
antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 15% - 42mg.
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