Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29273/2012
TEXT PŘÍBALOVÉ INFORMACE NA OBALU
NÁZEV PŘÍPRAVKU
Čaj z listu senny
Sennae folium
Léčivý čaj
SLOŽENÍ
Sennae folium 1,5 g v 1 nálevovém sáčku
POUŽITÍ
Krátkodobá léčba funkční zácpy (po dobu nejdéle jednoho týdne), akutní vyprázdnění střev před

diagnostickým, endoskopickým a RTG vyšetřením. Lze použít i při zácpě vzniklé po RTG
vyšetření (např. po irrigografii).
PŘÍPRAVA
1 nálevový sáček se přelije ¼ l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat. Čaj se pije teplý
1-3x denně nejlépe na noc. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.
Účinek nastává za 8 až 12 hodin. Čaj neužívejte déle než po dobu 7 dní.
KONTRAINDIKACE
Neužívejte při neprůchodnosti střev, náhlé příhodě břišní (např. zánětu slepého střeva),
zánětlivých onemocněních střev (např. Crohnova choroba).
Přípravek nesmějí používat děti do 10 let, ženy v prvních 3 měsících těhotenství a kojící matky.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
U citlivých osob mohou látky obsažené v čaji způsobit mírné křečovité bolesti břicha.
Při dlouhodobém užívání (nebo předávkování) se objevují průjmy, které vedou k nadměrné
ztrátě vody a minerálů (zejména draslíku), což může způsobit např. oběhové nebo srdeční
poruchy.
V ojedinělých případech se může objevit porucha motility (hybnosti) tlustého střeva.
UPOZORNĚNÍ
Při výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí přestaňte čaj užívat a vyhledejte lékaře.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené
na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25o C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
VELIKOST BALENÍ
30 g,

20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g,

15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem
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15 g,

10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

PN 66-01

nálevové sáčky bez přebalu

PN 216-02

nálevové sáčky s přebalem

PN 355-07

nálevové sáčky s přebalem

PN 370-07

nálevové sáčky s přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
94/465/96-C
EAN KÓD
8 594 0030 73 083

(nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 43 013

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 901

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 205

(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

ČÍSLO ŠARŽE
POUŽITELNÉ DO
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika
UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM
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