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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Radirex MAX, 15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę w  jednej 

kapsułce, kapsułka twarda. 

 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 kapsułka zawiera 196,9 mg – 371,2 mg wyciągu suchego z Rheum palmatum L. i/lub Rheum 

officinale Baillon, radix (korzeń rzewienia), co odpowiada 15 mg pochodnych 

hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę. 

Ekstrahent: etanol 70 % V/V 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 3,8 mg – 178,1 mg. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Kapsułka twarda o cylindrycznym kształcie, w kolorze oliwkowym, z nadrukiem RADIREX MAX.  

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1. Wskazania do stosowania  

Roślinny produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach. 

 

4.2. Dawkowanie i sposób podawania  

Maksymalną dawką dobową jest 30 mg pochodnych hydroksyantracenowych, co odpowiada 2 

kapsułkom Radirex MAX.  

Najodpowiedniejszą dawką jednorazową jest najniższa dawka potrzebna do uzyskania miękkiego 

stolca. 

Działanie przeczyszczające następuje po 8 - 12 godzinach. 

Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 

2 kapsułki Radirex MAX na dobę, wieczorem. 

Pacjenci, u których działanie jest zbyt silne, mogą obniżyć dawkę i stosować jedną kapsułkę na dobę, 

wieczorem.  

Dzieci poniżej 12 lat: nie stosować. 

 

Sposób podawania: 

Podanie doustne 

 

Czas stosowania: 

Zazwyczaj wystarcza stosowanie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu. 

Stosowanie leku dłużej niż dwa tygodnie wymaga konsultacji z lekarzem. 

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania, należy skonsultować się z lekarzem. 

 

4.3. Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną 

w pkt.6.1, niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne 

jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), ból brzucha z nieznanej przyczyny, 

ciężkie odwodnienie z nadmierną utratą elektrolitów i wody.  

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. 

 

4.4.  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne, leki wydłużające odstęp Q-T, 

leki moczopędne, kortykosteroidy, korzeń lukrecji powinni skonsultować się z lekarzem przed 

rozpoczęciem stosowania leku. 

Podobnie jak w przypadku innych leków przeczyszczających, jeśli nie zostało to zalecone przez 

lekarza, Radirex Max nie powinien być przyjmowany przez pacjentów cierpiących na kamienie 

kałowe oraz ostre lub przewlekłe dolegliwości żołądkowo-jelitowe o niewyjaśnionej przyczynie tj. ból 
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brzucha, nudności, wymioty, ponieważ takie objawy mogą być oznaką możliwej lub istniejącej 

niedrożności jelit. 

Jeśli pacjent jest zmuszony stosować leki przeczyszczające każdego dnia,  przyczyna zaparć powinna 

zostać zbadana. Należy unikać długotrwałego stosowania leków przeczyszczających. 

Długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających pobudzających perystaltykę jelit, może prowadzić 

do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia od leków przeczyszczających. Leki zawierające wyciąg 

z rzewienia powinny być podawane tylko wówczas jeśli efektu leczniczego nie można osiągnąć 

poprzez zmianę diety lub stosowanie środków pęczniejących. 

Jeśli Radirex MAX jest podawany pacjentom  z nietrzymaniem stolca należy częściej wymieniać 

pieluchomajtki, aby zapobiec długotrwałemu kontaktowi skóry z kałem. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni mieć świadomość możliwych zaburzeń 

elektrolitowych. 

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczoną nietolerancją 

galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

 

4.5.  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Hipokaliemia (powstająca w wyniku długotrwałego nadużywania leków przeczyszczających) 

wzmacnia siłę działania glikozydów nasercowych i może powodować wystąpienie interakcji z lekami 

przeciwarytmicznymi, z lekami wywołującymi odwrócenie rytmu zatokowego (np. chinidyna),  

z lekami wydłużającymi odstęp Q-T. Równoczesne stosowanie z innymi lekami wywołującymi 

hipokaliemię (np.: leki moczopędne, kortykosteroidy, korzeń lukrecji) może wzmagać zaburzenia 

elektrolitowe. 

 

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Ciąża 

Dotychczas nie stwierdzono przypadków niekorzystnego lub uszkadzającego działania w okresie ciąży 

podczas stosowania w dawkach zalecanych. 

Jednak ze względu na dane doświadczalne dotyczące ryzyka genotoksyczności kilku antranoidów np.: 

aloe-emodyny, emodyny, franguliny, chrysolfanolu i fiscjonu stosowanie leku nie jest wskazane w 

okresie ciąży. 

Karmienie piersią 

Stosowanie w okresie karmienia piersią nie jest wskazane ze względu na niewystarczające dane na 

temat wydalania metabolitów leku do mleka matki. 

Po zastosowaniu innych antranoidów aktywne metabolity takie jak reina są wydalane do mleka matki 

w niewielkich ilościach. Dotąd nie odnotowano działania przeczyszczającego u dzieci karmionych 

mlekiem matki.  

 

4.7.  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów  i obsługiwania maszyn 

Produkt leczniczy Radirex MAX nie ma istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów 

i obsługiwania maszyn.     

 

4.8.  Działania niepożądane 

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA 

oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często 

(≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana ( nie może 

być określona na podstawie dostępnych danych). 

Podczas stosowania produktu leczniczego Radirex MAX mogą wystąpić: 

Zaburzenia układu immunologicznego 

Reakcje nadwrażliwości – częstość nieznana. 

Zaburzenia żołądka i jelit 

Ból brzucha, stany skurczowe jelit, płynny stolec ( szczególnie u pacjentów z nadwrażliwym jelitem 

grubym) – częstość nieznana.  

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, 

białkomoczu  i  krwiomoczu. 

Długotrwałe stosowanie leku może powodować pigmentację śluzówki jelita (pseudomelanosis coli), 

która zwykle przemija po zakończeniu przyjmowania leku.  
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Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-brązowe (zależnie od odczynu pH)  zabarwienie 

moczu spowodowane obecnością w nim metabolitów substancji czynnych, co nie jest istotne 

klinicznie. 

 

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych  

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań 

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania 

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać 

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania 

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. 

+48 22 492-13-01, fax +48 22 492-13-09), e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

 

4.9.  Przedawkowanie 

Głównym objawem przedawkowania lub nadużywania leku są kurczowy ból brzucha i silna biegunka 

z towarzyszącą utratą płynów i elektrolitów, które powinny zostać uzupełnione. Biegunka może 

spowodować utratę jonów potasu, co może prowadzić do zaburzeń pracy serca, osłabienia siły 

mięśniowej, szczególnie w przypadku równoczesnego stosowania glikozydów nasercowych, leków 

moczopędnych, kortykosteroidów lub korzenia lukrecji. Wówczas należy wdrożyć leczenie objawowe 

z dużą ilością płynów i monitorować stężenie elektrolitów, głównie potasu. Powyższe postępowanie 

jest istotne zwłaszcza  u chorych w podeszłym wieku. 

Przewlekłe nadużywanie leków zawierających antranoidy może prowadzić do toksycznego zapalenia 

wątroby. 

 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 

5.1. Właściwości farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: kontaktowe leki przeczyszczające; kod ATC: A 06 AB 

Pochodne 1,8-dihydroantracenu posiadają działanie przeczyszczające. Glikozydy połączone 

wiązaniem β-O takie jak sennozydy nie są wchłaniane w jelicie cienkim. Są one  metabolizowane 

przez florę jelitową jelita grubego do aktywnych metabolitów - antronów. 

Wykazano dwa różne mechanizmy działania: 

1. Pobudzenie motoryki jelita grubego, co powoduje przyspieszony pasaż jelitowy, 

2. Wpływ na proces sekrecji poprzez dwa współistniejące mechanizmy tj.: 

- hamowanie wchłaniania wody i elektrolitów (jonów sodowych Na
+
 i chlorkowych Cl

-
)  

do komórek nabłonka jelitowego (działanie przeciwabsorbcyjne), 

- wzrost nieszczelności obwódek desmosomalnych (zamykających) łączących komórki nabłonka 

jelita i pobudzenie wydzielania wody i elektrolitów do światła jelita grubego (działanie 

wydzielnicze) 

Powyższe mechanizmy łącznie warunkują wzmożony napływ płynu i elektrolitów do światła jelita 

grubego. 

Wypróżnienie następuje po 8 do 12 godzinach od podania leku. Wynika to  z czasu dotarcia leku do 

jelita grubego i jego  metabolizmu do związków aktywnych. 

 

5.2.  Właściwości farmakokinetyczne 

Glikozydy z wiązaniem β-O nie są trawione przez ludzkie enzymy trawienne i dlatego nie są 

wchłaniane w większym stopniu, w górnym odcinku jelita. Są one metabolizowane do aktywnych 

związków przez bakterie bytujące w jelicie grubym. Wchłonięte aglikony antrachinonów tworzą  

w organizmie pochodne glukuronowe i siarczanowe.  

Nie jest znany stopień wchłaniania antrachinonów. W przypadku senesu , w badaniach na modelu 

zwierzęcym ze znakowanym izotopowo antronem reiny podawanym bezpośrednio do kątnicy 

stwierdzono, że związek ten wchłania się w bardzo małym stopniu (mniej niż 10%). 

Po podaniu innych antranoidów aktywne metabolity takie jak reina przechodzą w niewielkim stopniu 

do mleka matki. Badania na modelu zwierzęcym wykazały, że przenikanie reiny przez łożysko jest 

niewielkie. 
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5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

Zespół antrachinonów rzewienia (kłącza Rheum palmatum L.) był podawany doustnie szczurom rasy 

Sprague-Dawley przez 13 tygodni w dawkach 0, 140, 794, 4500 mg/kg m.c. W grupie zwierząt 

otrzymujących najwyższą dawkę odnotowano nefrotoksyczność po 13 tygodniach. 

W badaniach metodą Amesa etanolowy wyciąg z korzenia Rheum palmatum Baillon wykazał słabe 

właściwości mutagenne wobec szczepu TA 1537 z lub bez aktywacji metabolicznej. 

Nie są dostępne inne dane toksykologiczne dla rzewienia i jego przetworów. 

Dane doświadczalne pochodzące głównie z prób in vitro dotyczące ryzyka genotoksyczności 

antranoidów wykazały, że w badaniach metodą Amesa aloe-emodyna, emodyna, chryzofanol i fiscjon 

posiadają słabe właściwości mutagenne. W badaniach metodą mutacji genowych komórek ssaków na 

linii komórkowej V79 (test V79-HPRT)oraz w teście nieplanowanej syntezy DNA (unscheduled DNA 

synthesis; test UDS) nie zaobserwowano właściwości mutagennych chryzofanolu i fiscjonu.  

W teście V79-HPRT wykazano silne właściwości mutagenne emodyny. Emodyna była induktorem 

nieplanowanej syntezy DNA w hodowlach hepatocytów w teście UDS. Aloe-emodyna wykazała 

indukujący wpływ na wzrost liczby ziaren/jąder. Emodyna była także badana in vitro w kierunku 

właściwości transformujących na modelu mysich fibroblastów C3H/M2. W teście Amesa i w teście 

naprawy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w kulturach szczurzych hepatocytów emodyna  

i frangulina wykazały zależny od stężenia wzrost częstości mutacji lub odpowiednio napraw DNA.  

Jednak w badaniach in vivo innego surowca roślinnego zawierającego antranoidy (senes) w 

szczurzych hepatocytach (test aberracji chromosomowych, test plamkowy u myszy, in vivo/in vitro 

UDS) nie wykazano żadnego wpływu na materiałgenetyczny. 

W badaniach in vivo (test mikrojądrowy w komórkach szpiku myszy NMRI, test aberracji 

chromosomalnych szczurów rasy Wistar, test plamkowy u myszy [DBA/2J x NMRI]) nie odnaleziono 

żadnego dowodu na mutagenną aktywność emodyny.  

Sennozyd B i reina nie indukowały istotnej liczby aberracji chromosomalnych lub zmienionych 

komórek w szpiku kostnym myszy Swiss. 

Ponadto w dwuletnich badaniach na szczurach i myszach obu płci nie udowodniono właściwości 

rakotwórczych emodyny u szczurów płci męskiej i myszy płci żeńskiej, a w przypadku pozostałych 

zwierząt wyniki były niejednoznaczne. 

Badanie długookresowe trwające 2 lata przeprowadzone na szczurach obu płci, w którym oceniano 

przetwór roślinny senesu (surowiec roślinny zawierający antranoidy) nie wykazało dowodów na 

działanie karcynogenne. 

Przewlekłe stosowanie leków przeczyszczających jako czynnik ryzyka raka jelita grubego (RJG) było 

oceniane w kilku badaniach klinicznych. Niektóre badania ujawniły występowanie ryzyka RJG 

związanego ze stosowaniem leków przeczyszczających zawierających antranoidy, jednak inne badania 

nie potwierdziły takiego zagrożenia. W badaniach wykazano jednak występowanie podwyższonego 

ryzyka dla samych zaparći leżących u ich podłoża nawyków żywieniowych. Dalsze badania są 

potrzebne dla ustalenia ostatecznej oceny ryzyka działania karcynogennego. Krótkotrwałe stosowanie 

rzewienia zgodnie z zaleceniami można uznać za bezpieczne. 

 

6. DANE FARMACEUTYCZNE 

6.1. Wykaz substancji pomocniczych 

Laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, wapnia węglan, krospowidon typ A, magnezu 

stearynian, kapsułka żelatynowa twarda z nadrukiem ( kapsułka: żelaza tlenek czarny, tytanu 

dwutlenek, żelaza tlenek żółty, żelatyna; tusz: szelak, glikol propylenowy, stężony roztwór amoniaku, 

potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny). 

 

6.2.  Niezgodności farmaceutyczne 

Nie występują.  

 

6.3.  Okres ważności 

2 lata 

 

6.4.  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniu 

Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej  25C . 
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6.5.  Rodzaj i zawartość opakowania 

Opakowanie bezpośrednie - blister z folii PVC/ACLAR/PVC/Aluminium, zawierający 10 kapsułek 

twardych. 

Opakowanie zewnętrzne – pudełko tekturowe wraz z ulotką informacyjną dla pacjenta zawierające 

1 lub 2 blistry z folii PVC/ACLAR/PVC/Aluminium, zawierające po 10 kapsułek twardych.  

 

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do 

stosowania  

Brak specjalnych wymagań. 

 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

 Wrocławskie Zakłady Zielarskie „ Herbapol „ S.A. 

 ul. św. Mikołaja 65/68 

50-951 Wrocław 

Tel: +48 71 33-57-225 

Faks: +48 71 372-47-40 

e-mail: herbapol@herbapol.pl 

 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Pozwolenie Nr 23164 

 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

2016.04.25 

 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

2016.04.25 

 


