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NORMOSAN 100g
 

Cena: 11,49 PLN

Opis produktu
 

NORMOSAN 100g zioła sypkie

Normosan to produkt leczniczy do stosowania jako środek przeczyszczający w zaparciach u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Normosan to lek wykazujący działanie przeczyszczające dzięki zawartym pochodnym związków antracenowych w liściu senesu i korze
kruszyny. Związki te pobudzają perystaltykę jelita grubego co wpływa na przyspieszony pasaż jelitowy. Dodatkowo związki te wpływają
również na hamowanie absorpcji wody i elektrolitów przez jelito grube oraz zwiększają przepuszczalność, co wpływa na wydzielanie
wody i elektrolitów do światła jelita.

Skład:
Substancjami czynnymi są: kora kruszyny (Rhamnus frangula, cortex), liść senesu (Cassia senna L. lub Cassia angustifolia, folium),
owoc kminku (Carum carvi, fructus), owoc bzu czarnego (Sambucus nigra, fructus), liść mięty pieprzowej (Mentha x piperita, folium).

100 g mieszanki zawiera 20 g kory kruszyny, 10 g liści senesu, 35 g owoców kminku, 18 g owoców bzu czarnego, 17 g liści mięty
pieprzowej.
1,4 g mieszanki zawiera 19,6-29,4 mg antrapochodnych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Dawkowanie:
Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1,4 g ziół (3/4 łyżki miarkowej) zalać 1 szklanką zimnej wody, następnie zagotować pod przykryciem.
Po ok. 15 minutach odcedzić. Gotowy odwar pić wieczorem, po jedzeniu (od 2/3 do całości przygotowanego odwaru).

Działanie przeczyszczające występuje zwykle po 8-12 godzinach.
Leczenie produktem nie powinno przekraczać 7-10 dni. Dłuższe stosowanie (powyżej 1-2 tygodni) wymaga konsultacji z lekarzem.
Zazwyczaj wystarcza stosowanie od 2 do 3 razy w tygodniu.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Normosan:
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w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne, mentol, rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae; anyż,
kminek, seler, kolendra, koper), rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, Compositae),
niedrożność, zwężenie, atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), zapalenie
wyrostka robaczkowego, bóle brzucha nieznanego pochodzenia, odwodnienie organizmu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej
(głównie hipokaliemia),
pacjenci z niedoborem lub brakiem kwasu solnego w żołądku, chorobą wątroby, kamieniami żółciowymi, zapaleniem dróg
żółciowych lub innymi chorobami żółciowymi,
u osób poniżej 12 lat.
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