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1.What Senna, Charcoal, Mint, Fennel tablets is and what it is used for 

It is used for the short-term relief of occasional constipation. The laxative effect takes place 

approximately 8-12 hours after taking the product. 

 

                   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, Charcoal, Mint, Fennel tablets 

Do not use Senna, Charcoal, Mint, Fennel tablets 

 if you are allergic (hypersensitive) to Senna leaf, Rhubarb , vegetable charcoal, purified sulphur 

or any other ingredients 

 If you have blockage or narrowing of the gastro-intestinal tract or bowel (ileus, intestinal 

 obstruction or stenosis) 



 If you have paralysis or lack of muscle tone in the bowel (atony) 

 If you have appendicitis, inflammatory bowel disease such as Crohn’s disease or 

 ulcerative colitis 

 If you have severe dehydration 

 If you have persistent or undiagnosed abdominal complaints e.g. pain, nausea or vomiting 

 If you have fecal impaction or rectal bleeding for which you don’t know the cause, or have 

 blood in your stools 

 If you have already taken a laxative and you are still constipated 

 If you have had a sudden change in bowel habit that has lasted for more than 2 weeks 

 if you have kidney or heart failure 

 if you are under 12 years of age 

 

 

                      Warnings and precautions 

 

• if you suffer from kidney disorders 

• if you are taking medicines for a heart condition (e.g. cardiac glycosides, antiarrhythmic 

medicines e.g. quinidine), medicines inducing QT prolongation, diuretics, corticosteroids or 

liquorice root preparations 

 

 

                    Other medicines and Senna, Charcoal, Mint, Fennel tablets 

 

You should consult your doctor or pharmacist for advice if you are taking or have recently taken any 

other medicines, including medicines obtained without a prescription. 

 

                 Pregnancy and breastfeeding 

 

You should not use if you are pregnant or breastfeeding because there is no evidence that it is safe to do 

so. 

Driving and using machines 

Not available. 

 

 



 

                         3.How to use Senna, Charcoal, Mint, Fennel tablets 

 

Always take it exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if 

you are not sure. 

For oral use: Adults, the elderly & children over 12 years: 

Unless otherwise prescribed by the doctor, the usual dose is 1-2 tablets up to 3 times a day, during or 

after meals. The dosage necessary to obtain the desired effect may vary according to each person. For a 

stronger laxative effect, the dose may be increased up to 3 – 4 tablets in the evening. 

The maximum daily dose is 8 tablets. Do not exceed the stated dose. 

 

If you use more than you should Senna, Charcoal, Mint, Fennel tablets 

It may be harmful to: 

 Take too much or 

 Take for too long 

This is because taking too much for too long may lead to: 

- A “lazy bowel”, where the muscle in the bowel becomes too relaxed. This means that bowel 

emptying happens less often. This can lead to long-term constipation. 

- Imbalance of fluid and salts in the body. This can affect the tightness of muscles such as those in 

the bowel. It can also affect the salts in the blood. 

- Low levels of potassium in the blood (called 'hypokalemia'). This can make you tired, dizzy, make 

your muscles weak and cause an uneven heart-beat. 

- Dehydration, making you thirsty, feel faint and giving you headaches. It can also mean you 

cannot pass enough urine. 

 

If you forget to use Senna, Charcoal, Mint, Fennel tablets 

Take the next dose when it’s due. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. If you 

have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist. 

 

                           4.Possible side effects 

 

Like all medicines, it can cause side effects, although not everybody gets them. 

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell 

your doctor or pharmacist. 



• abdominal pain, spasms and diarrhea may occur, in particular in patients with irritable colon. 

• chronic use may lead to albuminuria and hematuria which is albumin or red blood cells in the 

urine 

• chronic use may cause pigmentation of the gastrointestinal tract which usually recedes when 

the product is no longer taken 

• yellow or red-brown discoloration of urine may occur during the treatment, but is harmless 

• allergic reactions such as local or more widespread, skin rash, hives (skin bumps) or itchiness 

around the anus. The frequency is not known. 

 

 

 

                           5.How to store Senna, Charcoal, Mint, Fennel tablets 

 

 Keep out of reach and sight of children. 

 Store in the original package, in order to protect the medicinal product from light. 

 Do not use after the expiry date which is stated on the outer carton. 

 The expiry date refers to the last day of that month. 

 Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. 

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 

  

 

 

 

 

 

mailto:webmaster@sfda.gov.sa


 النشرة الدوائية، معلومات للمريض

 أقراص سينا ، فحم ، نعناع ، شمر

 

  ماذا في هذه النشرة؟           

 

 وما هو استخدامه شمر ، نعناع ، فحم ، سينا أقراص ي. ما ه1

 شمر ، نعناع ، فحم ، سينا أقراص. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام 2

 شمر ، نعناع ، فحم ، سينا أقراص. كيفية استخدام 3

 . اآلثار الجانبية المحتملة4

 شمر ، نعناع ، فحم ، سينا أقراص. كيفية تخزين 5

 

 

 وما هو استخدامه  شمر ، نعناع ، فحم ، سينا أقراص ي. ما ه1

 .المنتج تناول بعد ساعة 12-8 حوالي الملين تأثير يحدث. العرضي اإلمساك من المدى قصير للتخفيف استخدامه يتم

 

 معلومات عامة 

 

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

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

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

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

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

 

 

   شمر ، نعناع ، فحم ، سينا أقراص . ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام 2

 والشمر والنعناع والفحم السنا أقراص تستخدم ال

 مكونات أي أو المنقى الكبريت أو نباتي فحم أو الراوند أو السنا ألوراق( الحساسية شديدة) حساسية من تعاني كنت إذا •

 أخرى

 معوي ، علوص) األمعاء أو الهضمية القناة في تضيق أو انسداد من تعاني كنت إذا •

 (تضيق أو انسداد •

 (ونى) األمعاء في العضالت توتر في نقص أو شلل من تعاني كنت إذا •

 أو كرون مرض مثل األمعاء التهاب مرض ، الدودية الزائدة التهاب من تعاني كنت إذا •

 التقرحي القولون التهاب 

 الشديد الجفاف من تعاني كنت إذا •

 قيء أو غثيان أو ألم المثال سبيل على ، البطن في مشخصة غير أو مستمرة شكاوى لديك كان إذا •

 سبب لديك أو ذلك سبب تعرف ال المستقيم في نزيف أو البراز انحشار من تعاني كنت إذا •

 برازك في دم •



 باإلمساك مصابًا زلت وما ملينًا بالفعل تناولت قد كنت إذا •

 أسبوعين من ألكثر استمرت التي األمعاء عادة في مفاجئ تغيير لديك كان إذا •

 قلبي أو كلوي قصور من تعاني كنت إذا •

 عاًما 12 من أقل عمرك كان إذا •

 

 واإلحتياطاتالمحاذير 

 

 

 الكلى في اضطرابات من تعاني كنت إذا• 

 أو ،( الكينيدين مثل النظم الضطراب المضادة واألدوية ، القلب جليكوسيدات مثل) القلب ألمراض أدوية تتناول كنت إذا •

 السوس عرق جذر مستحضرات أو ، الكورتيكوستيرويدات أو ، البول مدرات أو ، تي كيو إطالة تحفز التي األدوية

 

 

 

 شمر ، نعناع ، فحم ، سينا أقراص  أدوية أخرى و    

   

 

 في بما ، أخرى أدوية أي مؤخًرا تناولت أو تتناول كنت إذا المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك استشارة عليك يجب

 .طبية وصفة بدون عليها الحصول تم التي األدوية ذلك

 

 

 الحمل والرضاعة   

 .بذلك للقيام آمن أنه على دليل يوجد ال ألنه مرضعة أو حامالً  كنت إذا استخدامه عدم يجب

 

 القيادة واستخدام اآلالت

 متوفر غير
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 .متأكًدا تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك مراجعة عليك يجب. تماًما طبيبك أخبرك كما دائًما خذها

 :سنة 12 فوق واألطفال السن وكبار الكبار: الفموي لالستعمال

 تختلف قد. الوجبات بعد أو أثناء ، اليوم في مرات 3 حتى قرص 2-1 هي المعتادة الجرعة ، ذلك غير الطبيب يصف لم ما

 حتى الجرعة زيادة يمكن ، أقوى ملين تأثير على للحصول. شخص كل حسب المطلوب التأثير على للحصول الالزمة الجرعة

 .المساء في أقراص 3-4

 .المحددة الجرعة تتعدى ال. أقراص 8 هي القصوى اليومية الجرعة

 



  

 أكثر مما يجب شمر ، نعناع ، فحم ، سينا أقراص إذا كنت تستخدم

 ضار يكون قد

 أو الكثير تأخذ كنت إذا •

 طويال وقتا تأخذ كنت إذا •

 :إلى يؤدي قد طويل لوقت الكثير أخذ ألن هذا

. األحيان من كثير في يحدث األمعاء إفراغ أن يعني هذا. للغاية مرتخية األمعاء عضالت تصبح حيث ،" األمعاء كسول" -

 .األمد طويل اإلمساك إلى يؤدي أن يمكن هذا

 أن يمكن. األمعاء في الموجودة تلك مثل العضالت شد على ذلك يؤثر أن يمكن. الجسم في واألمالح السوائل توازن اختالل -

 .الدم في األمالح على أيًضا يؤثر

 عضالتك ويضعف ودواًرا متعبًا يجعلك أن يمكن هذا(. الدم بوتاسيوم نقص يسمى) الدم في البوتاسيوم مستويات انخفاض -

 .متساوية غير قلب ضربات ويسبب

 .البول من كافية كمية تمرير يمكنك ال أنه أيًضا يعني أن يمكن. والصداع ، واإلغماء ، بالعطش تشعر يجعلك ، الجفاف -

 

   شمر ، نعناع ، فحم ، سينا أقراص إذا نسيت استخدام 

 أخرى أسئلة أي لديك كان إذا. المنسية الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال. موعدها يحين عندما التالية الجرعة خذ

 .الصيدلي أو طبيبك اسأل ، المنتج هذا استخدام حول

 

 

 . اآلثار الجانبية المحتملة4             

 

 

 .الجميع لدى حدوثها عدم من الرغم على ، جانبية آثاًرا يسبب أن يمكن ، األدوية جميع مثل

 أو طبيبك إخبار فيرجى ، النشرة هذه في مدرجة غير جانبية آثار أي الحظت إذا أو ، الجانبية اآلثار من أي تفاقمت إذا

 .الصيدلي

 .العصبي القولون مرضى عند خاصة وإسهال وتشنجات البطن في آالم تحدث قد •

 البول في الحمراء الدم خاليا أو الزالل وهي دموية وبيلة البول زالل إلى يؤدي قد المزمن االستخدام •

 المنتج تناول يتم ال عندما عادةً  يتراجع والذي الهضمي الجهاز في تصبغًا المزمن االستخدام يسبب قد •

 ضار غير ولكنه ، العالج أثناء للبول بني-أحمر أو أصفر تلون يحدث قد •

 فتحة حول حكة أو( جلدية نتوءات) الجلدي الطفح أو انتشاًرا األكثر أو الموضعي الجلدي الطفح مثل تحسسية فعل ردود •

 .معروف غير التردد. الشرج
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 .الضوء من الطبي المستحضر لحماية وذلك األصلية العلبة في التخزين يجب . االطفال عن بعيدا يحفظ

 الخارجي الكرتون على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد تستخدمه ال

 الصرف مياه طريق عن األدوية من التخلص ينبغي ال .الشهر نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير 

 .المنزلية النفايات أو الصحي



 

 لإلتصال بالهيئة العامة للغذاء والدواء
19999                   الرقم الموحد  

0112038222 - 0118806000                      هاتف رقم   
8002490000                 الهاتف المجاني  

webmaster@sfda.gov.sa: البريد األلكتروني 
  

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

1الوحدة رقم   
6288 – 13312الرياض   

 المملكة العربية السعودية
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