PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE TO NAVODILO NA OVOJNINI , KER VSEBUJE POMEMBNE PODATKE ZA VAS !
To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate
uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolje koristilo.
Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.
Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v enem do dveh tednih, morate obiskati zdravnika.

BEKUNIS
ZDRAVILNI ČAJ PROTI ZAPRTJU 80 g
Sestava: 100 g zdravilnega čaja vsebuje: 25 g lista sene (Sennae folium) in 75 g plodov sene ( max.50g plodu
ozkolistne sene - Sennae angustifoliae fructus in max.25g plodu ostrolistne sene - Sennae acutifoliae fructus).
Farmacevtska oblika: zdravilni čaj
Oprema in vsebina: Okrogla kartonska škatla s PE (polietilen) pokrovom – 80 g
Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet z zdravilom: BITRADE d.o.o., Jelovškova 9, 1234 Mengeš
Ime in naslov izdelovalca zdravila: ROHA Arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstrasse 100, Bremen, Nemčija
Kaj je Bekunis zdravilni čaj proti zaprtju in zakaj se uporablja? Bekunis zdravilni čaj proti zaprtju iz listov in
plodov sene je odvajalni čaj rastlinskega izvora, ki učinkuje po 8 do 10 urah. Namenjen je kratkotrajni uporabi za
spodbujanje odvajanja blata pri zaprtju. Uporabljamo ga takrat, ko zaprtja ni mogoče odpraviti s spremenjeno
prehrano in vlakninskimi odvajali.
Kaj morate vedeti, preden uporabite Bekunis zdravilni čaj proti zaprtju?
-Bekunis zdravilnega čaja proti zaprtju ne smete piti v primeru črevesne zapore (ileusa); črevesnih vnetnih
bolezni npr. pri Crohnovi bolezni, ulceroznem kolitisu, vnetju slepiča; pri trebušnih bolečinah neznanega izvora;
v primeru hude dehidracije z motnjo ravnotežja vode in elektrolitov. Čaja ne smejo piti otroci, mlajši od 12 let.
-Bodite posebno pozorni na naslednje: Potreben odmerek je lahko individualno različen. Driska je znak
predoziranja. Brez zdravniškega priporočila čaja ne smete piti dalj časa (ne dalj kot 1-2 tedna). Daljša uporaba
odvajal lahko zveča lenobnost črevesja.Čaj naj se uporablja le tedaj, ko zaprtja ni mogoče odpraviti s
spremenjeno prehrano ali vlakninskimi odvajali. Bekunis zdravilni čaj proti zaprtju ni primerno sredstvo za
hujšanje. Če težave ne prenehajo ali če se pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom.
-Nosečnost in dojenje: V prvih treh mesecih nosečnosti smete čaj piti le, če zaprtja ni mogoče odpraviti s
spremembo prehrane ali s snovmi, ki v vodi nabrekajo. Med nosečnostjo in dojenjem pijte čaj le po poprejšnjem
dogovoru z zdravnikom. Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.
-Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev: Ni znano, da bi Bekunis zdravilni čaj vplival na sposobnost
vožnje in upravljanja s stroji.
-Na kaj morate biti pozorni, če jemljete druga zdravila? V primeru kronične uporabe oz. zlorabe čaja je možna
okrepitev delovanja srčnih glikozidov in vpliv na delovanje antiaritmikov zaradi izgube kalija. Izgubo kalija lahko
okrepi tudi sočasno jemanje tiazidov, kortikosteroidov in korenin golostebelnega sladkega korena (Liquiritiae
radix).
Kako uporabljati Bekunis zdravilni čaj? Priprava čaja: Prelijte eno polno žličko čaja s skodelico vrele vode in
pustite stati 5-20 minut. Poparek odcedite in srkajte v majhnih požirkih. Popijte eno skodelico zdravilnega čaja
dnevno, najbolje po večernem obroku pred spanjem. Odmerek spremenite le po dogovoru z zdravnikom ali
farmacevtom!
Možni neželeni učinki: V posameznih primerih se pojavijo črevesni krči ali diareja. V teh primerih je treba
zmanjšati odmerek čaja. V primeru kronične uporabe oz. zlorabe čaja je mogoča večja izguba vode in soli, predvsem
kalijevih soli, iz telesa. Pojavita se lahko tudi albuminurija in hematurija, pa tudi pseudomelanosis coli (pigmentacija
debelega črevesja), ki pa je neškodljiva in običajno izgine po prenehanju pitja čaja. Izguba kalija lahko povzroči
motnje delovanja srca in mišično slabost, še posebej v primeru sočasnega jemanja srčnih glikozidov, diuretikov in
kortikosteroidov. Če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni naveden v tem navodilu za uporabo, obvestite svojega
zdravnika ali farmacevta.
Shranjevanje in rok uporabnosti: Vsebnik hranite tesno zaprt na suhem mestu pri temperaturi do 25 °C.
Zdravilo je uporabno do datuma, ki je odtisnjen na embalaži. Po datumu izteka roka uporabnosti zdravila ne smete
uporabljati.
ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!
Serijska številka je odtisnjena na embalaži.
Način izdajanja zdravila: Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Datum zadnje revizije navodila: 18.09.2003
(EAN KODA): 3837010000921

