
Apstiprināts ZVA 21891-151209 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM 
Senade tabletes 
Sennae extractum  

 
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. 
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Senade tabletes rūpīgi, lai no zāļu 
lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus. 
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. 
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.  
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 7-14 dienām, Jums jāsazinās 
ar savu ārstu. 
- Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no 
minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai 
farmaceitam. 
 
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 
1. Kas ir Senade tabletes un kādam nolūkam tās lieto 
2. Pirms Senade tabletes lietošanas 
3. Kā lietot Senade tabletes 
4. Iespējamās blakusparādības 
5. Kā uzglabāt Senade tabletes 
6. Sīkāka informācija 
 
1. KAS IR SENADE TABLETES UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO 
 
Senade tabletes ir sennu saturošs līdzeklis, kurš paredzēts īslaicīgai lietošanai 
aizcietējuma gadījumā.  
 
2. PIRMS SENADE TABLETES LIETOŠANAS 
 
Nelietojiet Senade tabletes šādos gadījumos 
- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu (sennozīdiem) vai kādu citu 
Senade tabletes sastāvdaļu, 
- ja Jums ir zarnu obstrukcija un stenoze, atonija, apendicīts, resnās zarnas iekaisīgas 
slimības (piemēram, Krona slimība, čūlainais kolīts), nezināmas izcelsmes sāpes vēderā, 
smags dehidratācijas stāvoklis ar ūdens un elektrolītu vielmaiņas traucējumiem, 
- bērniem līdz 12 gadu vecumam. 
Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums, vai ja Jums rodas šaubas, pirms 
Senade tabletes lietošanas konsultējieties ar ārstu. 
Īpaša piesardzība, lietojot Senade tabletes, nepieciešama šādos gadījumos 
Ja kāds no tālāk minētiem stāvokļiem attiecas uz Jums, Jums par to jāpastāsta ārstam 
pirms Senade tablešu lietošanas: 
• ja Jūs lietojat sirds glikozīdus, antiaritmiskos līdzekļus, zāles, kas inducē QT intervāla 

pagarināšanos, diurētiskos līdzekļus, adrenokortikosteroīdus vai lakricas sakni, 
• ja Jums ir fekāliju nosprostojumi un neskaidras izcelsmes akūti vai persistējoši 

kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, kā piemēram, sāpes vēderā, slikta dūša un 
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vemšana, jo minētie simptomi var liecināt par iespējamu vai esošu zarnu 
nosprostojumu (ileusu), 

• Ja Jums ir nieru darbības traucējumi. 
Sennu saturošos līdzekļus drīkst lietot vienīgi gadījumā, ja terapeitisko efektu nevar 
sasniegt ar diētas maiņu vai tilpumu veidojošo līdzekļu lietošanu. 
Kamēr lietojat Senade tabletes: 
• Ja Senade tabletes Jums ir nepieciešamas katru dienu, ir jānoskaidro aizcietējumu 

cēloni. Ja Senade tabletes tiek lietotas ilgstošu laika periodu, tas var izraisīt zarnu 
darbības pavājināšanos un atkarību.  

• Nozīmējot sennu saturošos līdzekļus pieaugušjiem, kuriem ir fēču nesaturēšana, 
biežāk jāmaina pamperus, lai novērstu ādas kontaktu ar fēcēm. 

Senade tabletes nav paredzēts lietošanai bērniem vai pusaudžiem līdz 12 gadu vecumam. 
Citu zāļu lietošana 
Dažas citas zāles var ietekmēt Senade tablešu lietošanu vai otrādi. Pastāstiet ārstam vai 
farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, 
ko var iegādāties bez receptes. 
Ilgstošas ļaunprātīgas Senade tablešu lietošanas rezultātā var pazemināties kālija līmenis 
asinīs, kas var pastiprināt sirds glikozīdu iedarbību, un mijiedarboties ar 
antiaritmiskajiem līdzekļiem, līdzekļiem, kas izraisa sīnusa ritma reversiju (piemēram, 
hinidīnu), un līdzekļiem, kas inducē QT intervāla pagarināšanos.  
Senade tablešu vienlaikus lietošana ar līdzekļiem, kas izraisa kālija līmeņa 
pazemināšanos (piemēram, diurētiskajiem līdzekļiem, adrenokortikosteroīdiem un 
lakricas sakni), var pastiprināt elektrolītu līdzsvara traucējumus.   
Grūtniecība un zīdīšanas periods 
Šīs zāles nav ieteicams lietot grūtniecības un zīdīšanas laikā. 
Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta ārstam vai 
farmaceitam pirms Senade tablešu lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība Senade tablešu 
lietošanas laikā, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, jo grūtniecības laikā Senade tabletes 
nav ieteicams lietot. 
Konsultējieties ar ārstu par bērna barošanu ar krūti Senade tablešu lietošanas laikā. 
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana 
Senade tabletēm nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot 
mehānismus. 
Svarīga informācija par kādu no Senade tabletes sastāvdaļām 
Tā kā tablešu sastāvā ir laktoze, šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu 
galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju. 
Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, 
konsultējieties ar ārstu. 
Zāles satur metilparabēnu. Tas var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas). 
 
3. KĀ LIETOT SENADE TABLETES 
 
Vienmēr lietojiet Senade tabletes tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā. Neskaidrību 
gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 
Pusaudžiem,kuri ir vecāki par 12 gadiem, pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem 
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Dienas deva ir 1 tablete dienā pirms gulētiešanas. Nepieciešamības gadījumā devu var 
palielināt līdz 2 tabletēm vienā reizē pirms gulētiešanas. 
Lietojiet mazāko devu, kāda ir nepieciešama mīkstas formētas vēdera izejas 
nodrošināšanai. Parasti pietiek lietot pa 1 tabletei divas vai trīs reizes nedēļā. 
Nav ieteicams lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam. 
Lietošana ilgāk par 1-2 nedēļām ir pieļaujama tikai ārsta uzraudzībā. 
Ja simptomi saglabājas zāļu lietošanas laikā, jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu. 
Ja esat lietojis Senade tabletes vairāk nekā noteikts 
Sazinieties ar ārstu vai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu, jo caureja var izraisīt 
kālija zudumu, kas var radīt sirdsdarbības traucējumus un muskuļu astēniju, īpaši, ja 
vienlaikus tiek lietoti arī sirds glikozīdi, diurētiskie līdzekļi, adrenokortikosteroīdi vai 
lakricas sakne. Galvenie pārdozēšanas/ļaunprātīgas izmantošanas simptomi ir 
vēdergraizes un izteikta caureja ar sekojošu šķidruma un elektrolītu zudumu, kuru ir 
nepieciešams atjaunot. 
Hroniska Senade tablešu pārdozēšana var izraisīt toksiska hepatīta attīstību. 
Ja esat aizmirsis lietot Senade tabletes 
Ja esat aizmirsis lietot Senade tabletes, lietojiet nākamo tableti parastā laikā. Nelietojiet 
dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam. 
 
4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Tāpat kā citas zāles, Senade tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās 
izpaužas. 
Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas: 
• paaugstinātas jutības reakcijas (nieze, nātrene, lokāla vai ģeneralizēta eksantēma), 
• sāpes vēderā un spazmas ar šķidru vēdera izeju, 
• hroniskas Senade tablešu lietošanas izraisīti nieru darbības traucējumi, kas izpaužas 

kā albuminūrija (olbaltuma klātbūtne urīnā), hematūrija (asiņu piejaukums urīnam), 
sekundāra dehidratācija (organisma atūdeņošanās), hipotensija (asinsspiediena 
pazemināšanās), urēmija (urīnvielas līmeņa paaugstināšanās asinīs) un hipokaliēmija 
(kālija līmeņa paaugstināšanās asinīs). 

Šādos gadījumos ir nepieciešama Senade tablešu devas samazināšana. 
Turklāt hroniska lietošana var izraisīt meteorismu (vēdera pūšanos), sliktu dūšu, vemšanu 
un zarnas pseidomelanozi (zarnu gļotādas pigmentāciju), kura parasti samazinās, 
pārtraucot zāļu lietošanu. 
Ārstēšanas laikā var novērot Senada tablešu izraisītu urīna krāsošanos dzeltenā vai 
sarkanbrūnā krāsā. 
Ja tiek novērotas citas blakusparādības, kuras nav uzskaitītas, ir jākonsultējas ar ārstu vai 
farmaceitu.  
 
5. KĀ UZGLABĀT SENADE TABLETES 
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Nelietot Senade tabletes pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un 
etiķetes. 
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Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Uzglabāt temperatūrā līdz 
25ºC. 
Nelietojiet Senade tabletes, ja ievērojat jebkādas bojājuma pazīmes. 
Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet 
farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo 
vidi. 
 
6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
 
Ko Senade tabletes satur 
Katra tablete satur sennas ekstraktu ( Sennae extractum), kas ir ekvivalents 13,5 mg kalcija 
sennozīdu A un B (calcium sennosides). 
Citas sastāvdaļas ir: laktoze, kukurūzas ciete, mikrokristāliskā celuloze, talks, magnija 
stearāts, metilhidroksibenzoāts, nātrija laurilsulfāts, nātrija kroskarmelloze. 
Senade tabletes ārējais izskats un iepakojums 
Senade tabletes ir Melnas krāsas, apaļas formas, abpusēji izliektas tabletes. 
Blisteriepakojumi: pa 20 tabletēm katrā. 
Vienā kartona kastītē 2 vai 6 blisteri. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks 
Cipla (UK) Ltd, 
 The Old Post House , 
 Heath Road,Weybridge , 
Surrey , KT138TS, Lielbritānija 
 
Ražotājs: 
CIPLA c/o Meditab Specialities PVT.Ltd,  
Goa,  
Indija 
 
Ražotājs, kas atbild par sērijas izlaidi 
SIA Unifarma,  
Brīvības gatve 414/K-2, Rīga, Latvija 
 
Šī lietošanas instrukcija akceptēta  
2009.gada novembris 
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