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Xenna na zaparcia *40 sasz.
 

Cena: 17,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 sasz. (0,9-1,1g)

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Sennae folium

Opis produktu
 

Skład:  1 sasz. zawiera: Sennae folium 0,9 g - 1,1 g co odpowiada 30 mg antranoidów w przeliczeniu na sennozyd B
Opis produktu:  Preparat należy do leków przeczyszczających o niegwałtownym działaniu, które zaczyna być odczuwalne po 8-12
godzinach od podania. Substancją czynną preparatu są antranoidy, nazywane również sennozydami, zawarte w liściach z rodzaju Senna
Mill. 
Sposób użycia:  Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetkę (0,9 g - 1,1 g) zalać szklanką wrzącej wody (ok. 200
ml) i pozostawić do zaparzenia na 10 minut.
Pić 1 raz na dobę od pół szklanki naparu do całej szklanki naparu jednorazowo przed snem.
Pić zawsze świeży napar. Xenna usuwa zaparcia nie gwałtownie, bo działa po ok. 8-12 godzinach.
Zaleca się zwiększenie przyjmowania płynów bezkofeinowych w trakcie stosowania leku.
Przyjmowanie dłużej niż 1-2 tygodni wymaga nadzoru lekarskiego.
Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem, lub farmaceutą.
Lek można zastosować tylko wtedy, gdy zmiana diety, a następnie środki łagodnie przeczyszczające (np. pęczniejące) nie dały
pożądanych efektów.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość (alergia) na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników tego leku.
W przypadku niedrożności jelit.
W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego.
W przypadku ostrych chorób zapalnych jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).
W przypadku bólów brzusznych nieznanego pochodzenia lub w stanach odwodnienia z utratą elektrolitów.
Nie podawać produktów zawierających senes dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Działania niepożądane:  Skurcze i bóle brzucha, biegunki z wodnistym stolcem, w szczególności u osób z zespołem nadpobudliwego
jelita. Reakcja taka może być spowodowana przyjęciem zbyt wysokiej dawki leku, wówczas konieczne jest zmniejszenie dawki leku.
Przewlekłe stosowanie może prowadzić do zaburzeń pigmentacji okrężnicy (zmiana koloru błony śluzowej jelita na brązowy), które
ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu.
Reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka, wysypka występująca miejscowo lub na całym ciele.
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie albuminuria (występowanie drobnocząsteczkowych białek w moczu),
hematuria (występowanie krwi w moczu) w przypadku przewlekłego stosowania preparatu.
Zmiana barwy moczu na żółty lub czerwono-brązowy (efekt nie powoduje konieczności odstawienia preparatu).
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Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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