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Xenna Extra Comfort 45 tabletek
 

Cena: 44,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15-0,22 g

Opakowanie 45 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Sennae fructus angustifoliae extr.sicc.

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

 

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

 

ILO??:  45 tabletek

 

Xenna Extra comfort to naturalny lek w formie tabletki powlekanej, wskazany do leczenia dora?nych zapar?. Substancj? czynn? preparatu s? sennozydy obecne w owocach
krzewu Senna angustifoli. 

 

DZIA?ANIE: Xenna Extra Comfort jest zio?owym lekiem przeczyszczaj?cym. Wykazuje równie? dzia?anie wiatrop?dne. Glikozydy antranoidowe zawarte w li?ciach i
str?czkach senesu pobudzaj? perystaltyk? jelita grubego, co u?atwia przesuwanie mas ka?owych. Xenna powoduje tak?e zmi?kczenie stolca poprzez zwi?kszenie
wydzielania ?luzu z jednoczesnym hamowaniem zwrotnego wch?aniania wody ze ?wiat?a jelita - ma to szczególne znaczenie przy dolegliwo?ciach hemoroidalnych. 

WSKAZANIA:  XENNA EXTRA COMFORT jest lekiem do stosowania w dora?nym leczeniu zapar?. Wspomagaj?co przy dolegliwo?ciach hemoroidalnych.
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DAWKOWANIE: 1 tabletka dojelitowa raz na dob?, na godzin? przed snem; spodziewane dzia?anie przeczyszczaj?ce wyst?puje po 8-12 godzinach. Tabletki nie nale?y
rozgryza?, lecz po?kn?? popijaj?c wystarczaj?c? ilo?ci? p?ynu.
Lek stosowa? 2-3 razy w tygodniu. Nie zaleca si? stosowa? preparatu przez d?u?szy okres czasu (powy?ej 1-2 tygodni] bez konsultacji lekarskiej. Zaleca si? popijanie leku
du?? ilo?ci? wody.

 

SK?AD: Jedna tabletka dojelitowa zawiera 150 mg - 220 mg Sennae angustifoliae fructus extractum siccum (4-6:1) [suchy wyci?g z owoców senesu], co odpowiada 20 mg
glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B; ekstrahent: woda.
Substancje pomocnicze: ?elatyna, krzemu dwutlenek metylowany, magnezu stearynian, kwas stearynowy, talk, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, kopolimer
kwasu metyloakrylowego i akrylanu etylu (1:1), makrogol 6000, sacharoza, guma arabska, polisorbat 80, wapnia w?glan E 170, syrop glukozowy, suchy,
karboksymetyloceluloza sodowa, tytanu dwutlenek E171, wosk montana.

 

OSTRZE?ENIA: Nie nale?y stosowa? leku w przypadku nadwra?liwo?ci na substancj? czynn? lub na inny sk?adnik preparatu oraz w przypadku niedro?no?ci jelit, w
zapaleniu wyrostka robaczkowego, w przypadku ostrych chorób zapalnych jelit (np. choroba Crohna, wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego), w przypadku bólów brzusznych
nieznanego pochodzenia lub w stanach odwodnienia z ubytkiem elektrolitów.
Produkt zawiera laktoz? bezwodn?, sacharoz? oraz syrop glukozowy, suchy. Je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj? niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktowa? si? z lekarzem przed przyj?ciem leku.
Mog? wyst?powa? ró?ne skutki uboczne, takie jak:
- skurcze i bóle brzucha, biegunki z wodnistym stolcem, w szczególno?ci u osób z zespo?em nadpobudliwego jelita. Przewlekle stosowanie mo?e prowadzi? do zaburze?
pigmentacji okr??nicy (zmiana koloru b?ony ?luzowej jelita na br?zowy), które ust?puj? po zaprzestaniu stosowania preparatu.
- reakcje nadwra?liwo?ci: ?wi?d, pokrzywka, wysypka wyst?puj?ca miejscowo lub na ca?ym ciele;
- zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie albuminuria (wyst?powanie drobnocz?steczkowych bia?ek w moczu), hematuria (wyst?powanie krwi w moczu) w
przypadku przewlek?ego.stosowania preparatu.
Nale?y powiedzie? lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje stosowa?.

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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