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Xenna balance prosz. 20 sasz.
 

Cena: 55,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać prosz.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

PRODUCENT: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

 

ILO??: 20 saszetek

 

Xenna Balance to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia przewlek?ych zapar?. Preparat jest dost?pny w postaci proszku do sporz?dzania roztworu doustnego o smaku
cytrusowym i pakowany w saszetkach. 

 DZIA?ANIE: Xenna Balance dzia?a miejscowo w obr?bie jelita grubego i nie jest wch?aniana do organizmu. Substancj? aktywn? preparatu charakteryzuje wyj?tkowa
zdolno?? wi?zania wody, dzi?ki czemu korzystnie wp?ywa ona na konsystencj? stolca. Przywrócenie prawid?owego stopnia nawodnienia mas ka?owych pobudza naturalne
ruchy jelit oraz poprawia ich produktywno??. W rezultacie przywrócony zostaje komfort oraz regularno?? wypró?nie?. 

Xenna Balance rozpuszczona w wodzie tworzy roztwór izoosmotyczny, co oznacza, ?e ryzyko odwodnienia jest minimalne. Elektrolity zawarte w preparacie pomagaj?
utrzyma? prawid?owy poziom sodu i potasu podczas leczenia zaparcia. Dzia?anie Xenny Balance nie zale?y od sk?adu i liczebno?ci flory jelitowej oraz nie wp?ywa na jej
stan. Substancja aktywna Xenny Balance – makrogol nie fermentuje w jelicie i nie powoduje wzd??. 

 WSKAZANIA: Xenna Balance jest wskazana do leczenia przewlek?ych zapar? u osób powy?ej 12. roku ?ycia. Wyniki bada? klinicznych dotycz?cych substancji aktywnej
preparatu, makrogolu 3350, wskazuj? na jego wysok? skuteczno?? oraz bezpiecze?stwo, nawet podczas d?ugotrwa?ego przyjmowania. U pacjentów leczonych makrogolem
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3350 obserwowano istotn? popraw? w zakresie cz?stotliwo?ci oraz komfortu wypró?nie?. Substancja ta pozwala na uzyskanie równie satysfakcjonuj?cych rezultatów
terapeutycznych u m?odzie?y, doros?ych oraz u osób w podesz?ym wieku. 

 Dodatek elektrolitów w preparacie Xenna Balance przeciwdzia?a utracie wody oraz wa?nych makroelementów, do której mo?e doj?? podczas przewlek?ego przyjmowania
?rodków przeciwzaparciowych. 

 DAWKOWANIE: Zawarto?? saszetki Xenny Balance nale?y wsypa? do szklanki z 125 ml wody (pó? szklanki). Ca?o?? nale?y dobrze wymiesza?, aby proszek ca?kowicie
si? rozpu?ci?, a nast?pnie wypi?. Je?li lekarz nie zaleci? inaczej, przyjmowanie preparatu nale?y rozpocz?? od 1 saszetki dziennie, przyjmowanej rano. 

 Nie nale?y przekracza? dawkowania 3 razy dziennie, ka?dorazowo przyjmuj?c jedn? dawk?. W wi?kszo?ci przypadków prawid?owa perystaltyka jelit i cz?stotliwo??
wypró?nie? powracaj? w ci?gu 24–48 godzin. 

 SK?AD: 1 saszetka 13,81 g proszku zawiera makrogol (PE6) 3350 - 13,125 g, chlorek sodu - 0,3507 g , sodu wodorow?glan - 0,1785 g , chlorek potasu - 0,0466 g. Po
rozpuszczeniu zawarto?ci saszetki w 125 ml wody st??enie elektrolitów w otrzymanym roztworze jest nast?puj?ce: sód - 65 mmol/l , chlorki - 53 mmol/l , wodorow?glany - 17
mmol/l , potas - 5 mmol/l .Pozosta?e sk?adniki: aromat pomara?czowy, aromat cytrynowo-limonkowy (zawiera sorbitol), sacharynian sodu, krzemionka koloidalna bezwodna.
Produkt zawiera substancj? s?odz?c? sacharynian sodu.

 OSTRZE?ENIA: Leku nie nale?y stosowa? w przypadku niedro?no?ci jelit, wyst?pienia ci??kiej postaci nieswoistego zapalenia jelit, nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze
sk?adników preparatu. Je?li wyst?pi? którekolwiek z wymienionych poni?ej dzia?a? niepo??danych, nale?y przerwa? stosowanie Xenny Balance i niezw?ocznie skonsultowa?
si? z lekarzem:

-   objawy uczulenia, takie jak wysypka, ?wi?d, duszno?? lub problemy z oddychaniem,
-   objawy wskazuj?ce na zmian? poziomu p?ynów lub elektrolitów (soli) w organizmie, takie jak obrz?ki (g?ównie w obr?bie kostek), uczucie os?abienia, narastaj?ce
zm?czenie lub pragnienie z towarzysz?cym bólem g?owy.

Mog? tak?e wyst?pi? nast?puj?ce dzia?ania niepo??dane:

-   bóle brzucha

-    ?agodna biegunka (w przypadku osób rozpoczynaj?cych stosowanie Xenny Balance biegunka ust?puje zwykle po zmniejszeniu liczby przyjmowanych saszetek)

-   nudno?ci (md?o?ci)

-   wymioty

-   obrz?k jamy brzusznej (uczucie wzd?cia) -burczenie w brzuchu

-   wzd?cia (wiatry)

-    ból w okolicy odbytu.

 Je?li wyst?pi? jakiekolwiek objawy niepo??dane, w tym wszelkie mo?liwe objawy niepo??dane niewymienione w ulotce, nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 

 

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny

 

PRODUCENT: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa

 

ILO??: 20 saszetek

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Xenna Balance to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia przewlek?ych zapar?. Preparat jest dost?pny w postaci proszku do sporz?dzania roztworu doustnego o smaku
cytrusowym i pakowany w saszetkach. 

 

DZIA?ANIE: Xenna Balance dzia?a miejscowo w obr?bie jelita grubego i nie jest wch?aniana do organizmu. Substancj? aktywn? preparatu charakteryzuje wyj?tkowa
zdolno?? wi?zania wody, dzi?ki czemu korzystnie wp?ywa ona na konsystencj? stolca. Przywrócenie prawid?owego stopnia nawodnienia mas ka?owych pobudza naturalne
ruchy jelit oraz poprawia ich produktywno??. W rezultacie przywrócony zostaje komfort oraz regularno?? wypró?nie?. 

 

Xenna Balance rozpuszczona w wodzie tworzy roztwór izoosmotyczny, co oznacza, ?e ryzyko odwodnienia jest minimalne. Elektrolity zawarte w preparacie pomagaj?
utrzyma? prawid?owy poziom sodu i potasu podczas leczenia zaparcia. Dzia?anie Xenny Balance nie zale?y od sk?adu i liczebno?ci flory jelitowej oraz nie wp?ywa na jej
stan. Substancja aktywna Xenny Balance – makrogol nie fermentuje w jelicie i nie powoduje wzd??. 

 

WSKAZANIA:Xenna Balance jest wskazana do leczenia przewlek?ych zapar? u osób powy?ej 12. roku ?ycia. Wyniki bada? klinicznych dotycz?cych substancji aktywnej
preparatu, makrogolu 3350, wskazuj? na jego wysok? skuteczno?? oraz bezpiecze?stwo, nawet podczas d?ugotrwa?ego przyjmowania. U pacjentów leczonych makrogolem
3350 obserwowano istotn? popraw? w zakresie cz?stotliwo?ci oraz komfortu wypró?nie?. Substancja ta pozwala na uzyskanie równie satysfakcjonuj?cych rezultatów
terapeutycznych u m?odzie?y, doros?ych oraz u osób w podesz?ym wieku. 

 

Dodatek elektrolitów w preparacie Xenna Balance przeciwdzia?a utracie wody oraz wa?nych makroelementów, do której mo?e doj?? podczas przewlek?ego przyjmowania
?rodków przeciwzaparciowych. 

 

DAWKOWANIE: Zawarto?? saszetki Xenny Balance nale?y wsypa? do szklanki z 125 ml wody (pó? szklanki). Ca?o?? nale?y dobrze wymiesza?, aby proszek ca?kowicie si?
rozpu?ci?, a nast?pnie wypi?. Je?li lekarz nie zaleci? inaczej, przyjmowanie preparatu nale?y rozpocz?? od 1 saszetki dziennie, przyjmowanej rano. 

 

Nie nale?y przekracza? dawkowania 3 razy dziennie, ka?dorazowo przyjmuj?c jedn? dawk?. W wi?kszo?ci przypadków prawid?owa perystaltyka jelit i cz?stotliwo??
wypró?nie? powracaj? w ci?gu 24–48 godzin. 

 

SK?AD: 1 saszetka 13,81 g proszku zawiera makrogol (PE6) 3350 - 13,125 g, chlorek sodu - 0,3507 g , sodu wodorow?glan - 0,1785 g , chlorek potasu - 0,0466 g. Po
rozpuszczeniu zawarto?ci saszetki w 125 ml wody st??enie elektrolitów w otrzymanym roztworze jest nast?puj?ce: sód - 65 mmol/l , chlorki - 53 mmol/l , wodorow?glany - 17
mmol/l , potas - 5 mmol/l .Pozosta?e sk?adniki: aromat pomara?czowy, aromat cytrynowo-limonkowy (zawiera sorbitol), sacharynian sodu, krzemionka koloidalna bezwodna.
Produkt zawiera substancj? s?odz?c? sacharynian sodu.

 

OSTRZE?ENIA: Leku nie nale?y stosowa? w przypadku niedro?no?ci jelit, wyst?pienia ci??kiej postaci nieswoistego zapalenia jelit, nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze
sk?adników preparatu. Je?li wyst?pi? którekolwiek z wymienionych poni?ej dzia?a? niepo??danych, nale?y przerwa? stosowanie Xenny Balance i niezw?ocznie skonsultowa?
si? z lekarzem:
-   objawy uczulenia, takie jak wysypka, ?wi?d, duszno?? lub problemy z oddychaniem,
-   objawy wskazuj?ce na zmian? poziomu p?ynów lub elektrolitów (soli) w organizmie, takie jak obrz?ki (g?ównie w obr?bie kostek), uczucie os?abienia, narastaj?ce
zm?czenie lub pragnienie z towarzysz?cym bólem g?owy.

 

Mog? tak?e wyst?pi? nast?puj?ce dzia?ania niepo??dane:

-   bóle brzucha

-    ?agodna biegunka (w przypadku osób rozpoczynaj?cych stosowanie Xenny Balance biegunka ust?puje zwykle po zmniejszeniu liczby przyjmowanych saszetek)

-   nudno?ci (md?o?ci)

-   wymioty

-   obrz?k jamy brzusznej (uczucie wzd?cia) -burczenie w brzuchu

-   wzd?cia (wiatry)
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-    ból w okolicy odbytu.

 

Je?li wyst?pi? jakiekolwiek objawy niepo??dane, w tym wszelkie mo?liwe objawy niepo??dane niewymienione w ulotce, nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy preparat niew?a?ciwie stosowany zagra?a
Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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