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Xenna Balance Junior, 30 saszetek
 

Cena: 39,11 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sporz.roztw.doust.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Xenna Balance Junior, wyrób medyczny
Proszek do przygotowania roztworu doustnego.
Substancja aktywna: makrogol 3350.

Wskazania:

Leczenie zaparć
Produkt może być stosowany u dzieci od 6. miesiąca życia

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować preparatu Xenna Balance Junior w przypadku:

zwężenia jelit
perforacji jelit
nieswoistego zapalenia jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)

Nie przyjmować w przypadku niedrożności jelit.
Nie ma badań dotyczących stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią, dlatego też preparat Xenna Balance Junior może
być przyjmowany jedynie w razie konieczności za poradą lekarza. Nie ma konieczności korygowania dawki u pacjentów z
niewydolnością nerek. Czas stosowania preparatu Xenna Balance Junior nie powinien przekraczać 2 tygodni. W razie potrzeby leczenie
można powtórzyć. Dłuższe stosowanie może być potrzebne w przypadku uporczywych i/lub przewlekłych zaparć, które mogą być
spowodowane stosowaniem leków, środków przeciwbólowych (opioidów), leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona
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(przeciwcholinergicznych), lub tez mogą występować w przypadku takich chorób jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona,
które często powodują uporczywe zaparcia.

Możliwe działania niepożądane:

W przypadku stosowania dawek wymaganych do osiągniecia efektu terapeutycznego, nigdy nie odnotowano żadnych działań
niepożądanych. Rzadko mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, burczenie w brzuchu, bóle brzucha, nudności i lekkie biegunki
(szczególnie na początku stosowania). Rzadko występują reakcje uczuleniowe (wysypka lub pokrzywka).

Dystrybutor:

USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa, Polska

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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