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3. How to use Senna, Rhubarb, Cascara tablet 
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1.What Senna, Rhubarb, Cascara tablet is and what it is used for 

This medicine is an herbal laxative aiding in relieving constipation. 

                   

                 General information 

 

Chronic constipation is infrequent bowel movements or difficult passage of stools that persists for 

several weeks or longer. 

Constipation is generally described as having fewer than three bowel movements a week. Though 

occasional constipation is very common, some people experience chronic constipation that can interfere 

with their ability to go about their daily tasks. Chronic constipation may also cause people to strain 

excessively in order to have a bowel movement. 

Treatment for chronic constipation depends in part on the underlying cause. However, in some cases, a 

cause is never found. 

 

2.What you need to know before you use Senna, Rhubarb, Cascara tablet 

Do not use for more than 10 days, contraindicated in Irritable Bowel Syndrome and diabetes. 

 

 

 



                      Warnings and precautions 

 

Consult your doctor or pharmacist if you have an underlying medical condition, are taking any other 

medication or if symptoms persist. 

 

                      Other medicines and Senna, Rhubarb, Cascara tablet 

 

Moderate Interaction: Be cautious with this combination 

 Digoxin (Lanoxin) interacts with SENNA 

Senna is a type of laxative called a stimulant laxative. Stimulant laxatives can decrease potassium levels 

in the body. Low potassium levels can increase the risk of side effects of digoxin (Lanoxin). 

 

 Water pills (Diuretic drugs) interacts with SENNA 

Senna is a laxative. Some laxatives can decrease potassium in the body. "Water pills" can also decrease 

potassium in the body. Taking senna along with "water pills" might decrease potassium in the body too 

much. 

Warfarin (Coumadin) interacts with SENNA 

Senna can work as a laxative. In some people senna can cause diarrhea. Diarrhea can increase the 

effects of warfarin and increase the risk of bleeding. If you take warfarin do not to take excessive 

amounts of senna. 

 

 

                 Pregnancy and breastfeeding 

 

Seek advice if breastfeeding, pregnant, planning to become pregnant. 

 

Driving and using machines 

Not available. 

 

 

 



 

                       3.How to use Senna, Rhubarb, Cascara tablet 

 

One tablet once or twice daily or as recommended by doctor. 

If you use Senna, Rhubarb, Cascara tablet more than you should  

If you ingest more than recommended consult your physician or pharmacist. 

If you forget to use Senna, Rhubarb, Cascara tablet 

Take it as soon as you remember, and don’t exceed the recommended daily dose. 

 

                       4.Possible side effects                 

                          

 

Senna is likely safe for most adults and children over age 2 when taken by mouth, short-term. Senna is 

an FDA-approved nonprescription medicine. Senna can cause some side effects including stomach 

discomfort, cramps, and diarrhea. 

Senna is possibly unsafe when taken by mouth long-term or in high doses. Don't use senna for more 

than two weeks. Longer use can cause the bowels to stop functioning normally and might cause 

dependence on laxatives. Long-term use can also change the amount or balance of some chemicals in 

the blood (electrolytes) that can cause heart function disorders, muscle weakness, liver damage, and 

other harmful effects. 

 

 

 

                        5.How to store Senna, Rhubarb, Cascara tablet 

 

Keep out of reach of young children. 

Store away from light, heat, and humidity. 

 

 

 

 



 

 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 

Phone                           0118806000-0112038222 

Free Phone                  8002490000 

Email: webmaster@sfda.gov.sa 

Postal address 

Saudi Food & Drugs Authority 

(3292) North Road – Al Nafal 

        Unit (1) 

        Riyadh 13312 – 6288 

       Saudi Arabia 
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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 أقراص سينا ، راوند ، كاسكارا

 

  ماذا في هذه النشرة؟           

 

 اوما هو استخدامه كاسكارا ، راوند ، سينا أقراص ي. ما ه1

 كاسكارا ، راوند ، سينا أقراص. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام 2

 كاسكارا ، راوند ، سينا أقراص. كيفية استخدام 3

 . اآلثار الجانبية المحتملة4

 كاسكارا ، راوند ، سينا أقراص. كيفية تخزين 5

 

 

 استخدامهوما هو   كاسكارا ، راوند ، سينا أقراص ي. ما ه1

 .اإلمساك تخفيف في يساعد عشبي ملين عن عبارة الدواء هذا

 

 معلومات عامة 

 

 .أكثر أو أسابيع لعدة تستمر التي البراز مرور صعوبة أو النادرة األمعاء حركات هو المزمن اإلمساك

 جًدا شائع العرضي اإلمساك أن من الرغم على. األسبوع في مرات ثالث عن األمعاء حركة تقل بأنه عموًما اإلمساك يوصف

 يتسبب قد. اليومية مهامهم أداء على قدرتهم مع يتعارض أن يمكن الذي المزمن اإلمساك من يعانون األشخاص بعض أن إال ،

 .األمعاء حركة أجل من مفرط بشكل األشخاص إجهاد في أيًضا المزمن اإلمساك

 .مطلقًا سبب على العثور يتم ال ، الحاالت بعض في ، ذلك ومع. األساسي السبب على جزئيًا المزمن اإلمساك عالج يعتمد

 

   كاسكارا ، راوند ، سينا أقراص . ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام 2

 .السكري ومرض العصبي القولونو في حال  ، أيام 10 من ألكثر تستخدم ال

 

 المحاذير واإلحتياطات

 

 

 .األعراض استمرت إذا أو آخر دواء أي تتناول أو ، أساسية طبية حالة من تعاني كنت إذا الصيدلي أو طبيبك استشر

 

 

    كاسكارا ، راوند ، سينا أقراص أدوية أخرى و              

 

  

 المجموعة هذه مع حذًرا كن: معتدل تفاعل

 سينا مع( النوكسين) الديجوكسين يتفاعل •



 يمكن. الجسم في البوتاسيوم مستويات من المنشطة المسهالت تقلل أن يمكن. منشط ملين تسمى المسهالت من نوع هو السنا

 (.النوكسين) للديجوكسين الجانبية اآلثار خطر من المنخفضة البوتاسيوم مستويات تزيد أن

 

 سينا مع تتفاعل( للبول المدرة األدوية) الماء حبوب •

 في البوتاسيوم نسبة من" الماء حبوب" تقلل أن يمكن. الجسم في البوتاسيوم نسبة من تقلل أن الملينات لبعض يمكن. ملين السنا

 .كثيًرا الجسم في البوتاسيوم نسبة تقليل إلى" الماء حبوب" مع السنا تناول يؤدي قد. الجسم

 سينا مع( الكومادين) الوارفارين يتفاعل

 ويزيد الوارفارين تأثير من اإلسهال يزيد أن يمكن. اإلسهال السنا يسبب أن يمكن الناس بعض في. كملين السنا تعمل أن يمكن

 .السنا من زائدة كميات تتناول فال ، الوارفارين تتناول كنت إذا. النزيف خطر من

 

 الحمل والرضاعة

 .للحمل التخطيط أو ، الحمل أو ، الطبيعية الرضاعة حالة في المشورة ياطلب

 

 القيادة واستخدام اآلالت

 .متوفر غير

 

 

         

   كاسكارا ، راوند ، سينا أقراص. كيفية استخدام 3              

 

 .الطبيب توصية حسب أو يومياً  مرتين أو مرة واحد قرص

  

 أكثر مما يجب    كاسكارا ، راوند ، سينا أقراصإذا كنت تستخدم 

 .الصيدلي أو طبيبك استشر ، بها الموصى من أكثر تناولت إذا

 

 

    كاسكارا ، راوند ، سينا أقراصإذا نسيت استخدام 

 .بها الموصى اليومية الجرعة تتجاوز وال ، تتذكر حالما خذها

 

 

 

 . اآلثار الجانبية المحتملة4             

 

 

 سينا. القصير المدى على الفم طريق عن يؤخذ عندما الثانية سن فوق واألطفال البالغين لمعظم آمنًا السنا يكون أن المحتمل من

 الراحة عدم ذلك في بما الجانبية اآلثار بعض السنا يسبب أن يمكن. والدواء الغذاء إدارة من معتمد طبية وصفة بدون دواء هو

 .واإلسهال ، والتشنجات ، المعدة في

. أسبوعين من ألكثر السنا تستخدمي ال. عالية بجرعات أو طويلة لفترة الفم طريق عن تناوله عند آمن غير السنا يكون قد

. مسهلة أدوية على االعتماد في يتسبب وقد طبيعي بشكل العمل عن األمعاء توقف في األطول االستخدام يتسبب أن يمكن



 أن يمكن التي( الشوارد) الدم في الكيميائية المواد بعض توازن أو كمية تغيير إلى أيًضا المدى طويل االستخدام يؤدي أن يمكن

 .الضارة اآلثار من وغيرها الكبد وتلف العضالت وضعف القلب وظائف اضطرابات تسبب

    كاسكارا ، راوند ، سينا أقراص. كيفية تخزين  5 

 .والرطوبة والحرارة الضوء عن بعيًدا احفظه.الصغار األطفال متناول عن بعيدا تبقي

 

 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
19999                   الرقم الموحد  

0112038222 - 0118806000                      رقمهاتف    
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني 
  

 العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء
حي النفال –الشمالي الطريق الدائري   (3292)  

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض   

 المملكة العربية السعودية
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