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XENNA BALANCE proszek x 20sasz.
 

Cena: 53,89 zł

Opis słownikowy

MARKA XENNA

OPAKOWANIE 20 sasz.

POSTAĆ PROSZEK DO SPORZĄDZENIA ROZTWORU

PRODUCENT USP ZDROWIE SP. Z O.O

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Wyrób medyczny postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego o smaku cytrusowym przeznaczony do leczenia przewlekłych
zaparć. Może być stosowany u osób dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku i dzieci powyżej 12. roku życia. Preparat działa
miejscowo w obrębie jelita grubego i nie jest wchłaniany do organizmu.

Działanie
Działa miejscowo w obrębie jelita grubego i nie jest wchłaniana do organizmu. Substancję aktywną preparatu charakteryzuje wyjątkowa
zdolność wiązania wody, dzięki czemu korzystnie wpływa ona na konsystencję stolca. Przywrócenie prawidłowego stopnia nawodnienia
mas kałowych pobudza naturalne ruchy jelit oraz poprawia ich produktywność. W rezultacie przywrócony zostaje komfort oraz
regularność wypróżnień.

Xenna Balance rozpuszczona w wodzie tworzy roztwór izoosmotyczny, co oznacza, że ryzyko odwodnienia jest minimalne. Elektrolity
zawarte w preparacie pomagają utrzymać prawidłowy poziom sodu i potasu podczas leczenia zaparcia. Działanie nie zależy od składu i
liczebności flory jelitowej oraz nie wpływa na jej stan.

Zastosowanie
Leczenia przewlekłych zaparć u osób powyżej 12 roku życia.

Sposób użycia
Zawartość saszetki należy wsypać do szklanki z 125 ml wody (pół szklanki). Całość należy dobrze wymieszać, aby proszek całkowicie
się rozpuścił, a następnie wypić. Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, przyjmowanie preparatu należy rozpocząć od 1 saszetki dziennie,
przyjmowanej rano.

Nie należy przekraczać dawkowania 3 razy dziennie, każdorazowo przyjmując jedną dawkę. W większości przypadków prawidłowa
perystaltyka jelit i częstotliwość wypróżnień powracają w ciągu 24–48 godzin.
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Zazwyczaj leczenie zaparcia nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Xenna Balance może być przyjmowana w dowolnym czasie,
jednocześnie z jedzeniem i piciem lub niezależnie od nich.

Przeciwwskazania
Niedrożności jelit, ciężka postać nieswoistego zapalenia jelit, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Składniki
Makrogol (PEG) 3350 13,125g; chlorek sodu 0,3507g; sodu wodorowęglan 0,1785g; chlorek potasu 0,0466g, aromat pomarańczowy
(zawiera substancje aromatyzujące, maltodekstrynę, gumę akacjową i alfa-tokoferol), aromat cytrynowo-limonkowy (zawiera substancje
aromatyzujące i ekstrakty zapachowe, maltodekstrynę, mannitol. glukonolakton, sorbitol, gumę akacjową i krzemionkę koloidalną
bezwodną), sacharynian sodu, krzemionka koloidalna bezwodna.
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