
RICINUSOVO OLJE

Pred uporabo natanèno preberite to navodilo, ker vsebuje 
pomembne podatke za vas!

To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne 
zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate 
uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

* Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
* Posvetujte se s farmacevtom, èe potrebujete dodatne       
   informacije.
* Èe se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 

dneh, se posvetujte z  zdravnikom.

Navodilo vsebuje:
1. Kaj je Ricinusovo olje in za kaj se uporablja (kako deluje)
2. Kaj morate vedeti, preden uporabite Ricinusovo olje
3. Kako uporabljati Ricinusovo olje
4. Možni neželeni uèinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti

1. Kaj je Ricinusovo olje in za kaj se uporablja (kako deluje)
Naèin delovanja: ricinusovo olje je odvajalo. Z lokalnim draženjem 
spodbuja peristaltiko in izzove izpraznjenje debelega èrevesja. 
Ricinusovo olje mehèa blato in tako olajša odvajanje.  
Ena steklenièka vsebuje 60 ml ricinusovega olja.
Terapevtske indikacije: akutno zaprtje. Odvajalni uèinek se pojavi 
v 2 – 4 urah.
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2. Kaj morate vedeti, preden uporabite Ricinusovo olje
Ne uporabljajte Ricinusovega olja:

* èe ste nanj preobèutljivi (alergièni),

* pri kronièni (dolgotrajni) zaprtosti,

* èe imate vnetno bolezen prebavil (Crohnova bolezen, 

   ulcerozni kolitis, vnetje slepega èrevesa),

* èe imate zaporo èrevesja (ileus), zoženje èrevesja (stenoza) ali  

    oslabljeno delovanje mišic, ki  nadzirajo gibanje èrevesja   

   (atonijo),

* èe imate boleèine v predelu trebuha, ki so neznanega izvora,

* v primeru hujše dehidracije (primanjkljaj vode in elektrolitov),

* èe ste noseèi ali èe dojite, 

* pri otrocih, mlajših od 18 let.

3. Kako uporabljati Ricinusovo olje
Odrasli: 1- do 2-krat dnevno zaužijte 2 kavni žlièki (10ml) ali najveè 
2-krat dnevno 1 veliko žlico (15ml).

4. Možni neželeni uèinki
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene uèinke, ki pa se 
ne pojavijo pri vseh bolnikih. V redkih primerih se lahko pojavi 
slabost, bruhanje, boleèine v trebuhu in hujša driska. Pogostost 
pojavljanja neželenih uèinkov ni znana. 
Èe opazite kateri koli neželeni uèinek, obvestite svojega zdravnika 
ali farmacevta.
 
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
Shranjevanje: Ricinusovo olje shranjujte zašèiteno pred svetlobo, 
pri temperaturi do 25 °C, dobro zaprto v originalni ovojnini.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Datum izteka roka uporabnosti je oznaèen na ovojnini poleg 
oznake „Uporabno do:“. Zdravila ne smete uporabljati po datumu 
izteka roka uporabnosti, ki je oznaèen na ovojnini. Ne 
uporabljajte, èe ste opazili kakršne koli vidne znake kvarjenja 
zdravila.
Ricinusovo olje je galenski izdelek. Izdaja se brez recepta v 
lekarnah.

Proizvajalec: Lekarne Maribor, Minaøikova ulica 6, 2000 Maribor.
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