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Enne ravimi tarvitamist lugege hoolikalt infolehte, lisainformatsiooni saamiseks 
konsulteerige oma raviarstiga. 
 

Regulax®  
 
Lahtistava toimega taimsed ravimkuubikud 
 
Koostis 
1 ravimkuubik Regulax®-i sisaldab 0,71 g sennalehti ja 0,30 g sennavilju (mis vastab 
maksimaalselt 30 mg hüdroksüantratseenderivaatidele, arvestatuna Sennosid B-na). 
Abiained: propüleenglükool, parafiin, glütseroolmonostearaat, rasv, sorbiinhape, 
invertsuhkur, sorbitool, ploomikeedis, viigimarjapasta, aroomiained. 
 
Näidustused 
Lühiajaliseks kasutamiseks lahtistava vahendina kõhukinnisuse korral, mis pole 
korrigeeritav dieediga. 
 
Vastunäidustused 
Regulax®-i ei tohi kasutada soolesulguse (iileus), ägedate soolepõletike (Crohni tõbi, 
haavandiline koliit, pimesoolepõletik), ebaselge põhjusega kõhuvalude korral, ulatusliku 
vedeliku kaotuse puhul organismis (vee ja soola kaotus), alla 10-aastastel lastel. 
 
Kasutamine raseduse ja imetamise ajal 
Raseduse ja imetamise ajal ei tohi kasutada. 
 
Kõrvaltoimed 
Üksikjuhtudel võivad esineda krambitaolised mao-sooletraktihäired, sel juhul on vajalik 
annuse vähendamine. Pikaajalisel lahtistite kasutamisel/kuritarvitamisel võivad tekkida 
mineraalainete, eriti kaaliumi kaotus, valkude ja vere eritumine uriini (albuminuuria ja 
hematuuria), värvainete ladestumine soole limaskesta (Pseudomelanosis coli), mis on 
siiski healoomuline ning pärast ravimi ära jätmist tavaliselt taandub iseenesest. Kaaliumi 
kaotus võib põhjustada südame funktsioonihäireid ning lihasnõrkust, eriti 
südameglükosiidide (ravimid, mis soodustavad südame tööd südamepuudulikkuse 
korral), diureetikumide (kuse-eritust soodustavad vahendid) või neerupealisehormoonide 
samaaegsel kasutamisel. 
Kui Teil esinevad kõrvaltoimed, ka need, mida pole sellel infolehel nimetatud, 
informeerige oma raviarsti või apteekrit. 
 
Koostoimed teiste ravimitega 
Pikaajalisel kasutamisel/kuritarvitamisel on võimalik kaaliumipuuduse tõttu südame 
glükosiidide (ravimid, mis soodustavad südametööd) ja antiarütmikumide 
(südamerütmihäirete ravimid) toime tugevnemine. Kaaliumi kaotus võib suureneda 



ravimi kombineerimisel tiasiid-diureetikumide (kuse-eritust soodustav), neerupealise 
hormoonide ja lagritsajuure preparaatidega. 
Arvestada tuleb, et need koostoimed võivad ilmneda ka siis, kui olete neid ravimeid 
vahetult enne kasutanud. 
 
 
Annustamine 
Maksimaalne ööpäevane annus ei tohi olla suurem kui 30 mg 
hüdroksüantratseenderivaati, mis vastab 1 Regulax® ravimkuubikule. 
Kui arst ei ole teisiti määranud, siis võtavad täiskasvanud maksimaalselt 1 ravimkuubiku, 
lapsed alates 10 eluaastast 1/4 kuni 1/2 ravimkuubikut. Normaalse roojamise 
saavutamiseks on oluline individuaalne annustamine. 
 
 
Kasutamise viis ja kestus 
Regulax® lahtistavaid ravimkuubikuid soovitatakse sisse võtta peeneks näritult enne 
magama minekut. Toime saabub umbes 8 tunni pärast.  
Regulax® lahtistavaid ravimkuubikuid tohib tarvitada vaid lühiajaliselt. Antranoide 
sisaldavaid lahtistavaid vahendeid ei tohi ilma arsti korralduseta kasutada pikaajaliselt 
(rohkem kui 1…2-nädalat).  
Antranoide sisaldavate lahtistite pikaajaline kasutamine võib viia jämesoole töö loiduse 
suurenemisele. 
 
Vead manustamisel ja üleannustamine 
Lahtistite üledoseerimisel võivad tekkida raskekujuline kõhulahtisus, teatud juhtudel 
rasked soole ärritusnähud koos vedeliku ja mineraalainete kaotusega organismist. 
Üledoseerimie kahtluse korral informeerige oma raviarsti.  
Kui olete unustanud Regulax® lahtistavat ravimkuubikut õigeaegselt sisse võtta, siis 
jätkake ravi nende annustega, mis eespool näidatud või teile arsti poolt määratud. 
Ravimit nn. "järele võtta" ei tohi.  
 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud. 
Regulax®-i tohib kasutada ainult siis, kui toitumisharjumuste muutmise või mehhaaniliste 
lahtistitega ei ole saavutatud toimet. 
Märkus: 
Roojapidamatusega patsiendid peaksid vältima naha pikaajalist kokkupuudet 
väljaheidetega. 
 
Märkus diabeetikutele: ühe kuubiku  energeetiline väärtus on ca.63Kj = 15,4 kcal. ehk  
0,31BE (leivaühikut) 
 
Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu!  
 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 



Manustamise viis ja pakendi suurused 
Regulax® lahtistava toimega taimsed ravimkuubikud on ettenähtud suu kaudu 
sissevõtmiseks. 
 
Pakendid:  

pakend 6 ravimkuubikuga  
pakend 12 ravimkuubikuga 
pakend 18 ravimkuubikuga  

 
 
Informatsioon seisuga märts 1998 
Infoleht kooskõlastatud juuni 2002 
 
Omadused 
Soolestiku töö loidus ja kõhukinnisus on sagedasti esinevad kaebused, mis siiski harva 
põhinevad tõsisel haigusel. Sagedamini on selle põhjuseks igapäevaelust tingitud tegurid  
nagu stress, liikumisvaegus, võõraste tualettruumide kasutamine ja vale toitumine. 
Seetõttu peab hea lahtisti Teile lihtsalt abiks olema, ilma et ta Teid koormaks. 
Regulax® on vahend, mis stimuleerib soolestiku tööd, suurendades väljaheite mahtu.  
Regulax®-i toodetakse juba kolm aasatakümmet Thüringeris taimsetest toimeainetest: 
senna lehtedest ja viljadest. Ravim on saavutanud suure usalduse. Ravimkuubikut on 
kerge poolitada ning seetõttu saab teda annustada individuaalselt vastavalt Teie 
vajadusele. Ravimkuubik on meeldiva maitsega, mistõttu on neid hea sisse võtta.  
Püüdke leida tasakaalukas elurütm ja samaaegselt vähendada Regulax®i sissevõetavat 
annust. Nii saab soolestik tagasi normaalse, reguleeritud funktsiooni. 
Järgnevad nõuanded aitavad Teil saavutada uuesti soolestiku normaalset funktsiooni. 
- Üritage oma elus vähendada kiirustamist. Minge tualetti iga päev ühel ja samal 

kellaajal - võimalusel kodus, harjumuspärases ümbruses. 
- Võtke endale aega regulaarseks toitumiseks ja püüdke süüa ballastaineterikast ning 

kaloritevaest toitu. Sööge puuvilju, salateid ja müslit. 
- Vältige kaloriterikkaid vahesöömaaegu. Jooge parem rohkem mineraalvett. 
- Enamus elukutseid piiravad meie liikumist, seetõttu ei saa organism küllaldaselt ära 

kasutada toidust saadavat energiat. Liikumisvaegus on aga põhipõhjuseks 
kõhukinnisuse tekkes. Üritage võimalikult palju liikuda, joosta või võimelda. 

- Ärge unustage, et ravimi sissevõtmise ja toime tekkimise vahe on 8 tundi ning mõne 
inimese jaoks on normaalne roojamine 2…3 korda nädalas. 

 


