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XENNA fix, zioła przeciw zaparciom, 20 saszetek
 

Cena: 11,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 sasz. (0,9-1,1g liścia sene

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

XENNA fix, zioła przeciw zaparciom, 20 saszetek

Zioła przeczyszczające do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć.

Dawkowanie:
Stosować doustnie:
1 raz dziennie 1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody (ok.200 ml) i pozostawić do zaparzenia na 10 minnut.
Pić od pół szklanki naparu do całej szklanki naparu jednorazowo przed snem. Należy stosować najmniejszą dawkę Xenny powodującą
uzyskanie miękkiego stolca i nie przekraczać zalecanej dawki (1 saszetka) w ciągu doby.

Przeciwwskazania:
niedrożność jelit, ostre stany zapalne w jamie brzusznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego),choroba Crohna, wrzodzięjące zapalenie
okrężnicy,
nadwrażliwość na sennozydy, niezdiagnozowane bóle w jamie brzusznej,
stany odwodnienia z towarzyszącą utratą elektrolitów, miesiączka.
Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i laktacji.

Działania niepożądane:
Niekiedy mogą wystąpić bóle brzucha, biegunka i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie niedobór potasu
(hipokalemia), nudności.
Przewlekłe, niezgodne z zaleceniami stosowanie może powodować przebarwienie błony śluzowej okrężnicy (pseudomelanosis coli),
białkomocz i krwiomocz oraz upośledzenie czynności motorycznej jelita grubego. Sennozydy mogą zmieniać barwę moczu.
Następstwem długotrwałego stosowania Xenny może byc obniżenie stężenia potasu we krwi, a to z kolei może nasilać działanie
glikozydów nasercowych oraz innych środków antyarytmicznych.
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Uwagi:
Nie stosować przy silnych bólach brzucha, wymiotach lub zawrotach głowy. Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż 7-10 dni ze
względu na możliwość przyzwyczajenia i nasilenia zaparć. Lek mozna zastosować tylko wówczas, gdy zmiana diety, a następnie
łagodne środki przeczyszczające nie dały pożądanych efektów.
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