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XENNA BALANCE JUNIOR proszek 30 saszetek
 

Cena: 34,17 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sp.rozt.doust.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

 o produkcie   czy wiesz, że...   sprawdź też   szczegóły produktu 

O PRODUKCIE

łagodne działanie,komfortowe wypróżnienie

Zmiękcza stolec*

Przywraca regularność wypróżnień
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CZY WIESZ, ŻE

Substancję aktywną preparatu - Makrogol 3350 - charakteryzuje wyjątkowa zdolność wiązania wody, dzięki czemu korzystnie wpływa
ona na konsystencję stolca.

Przywrócenie prawidłowego stopnia nawodnienia mas kałowych pobudza naturalne ruchy jelit oraz poprawia ich produktywność.

W rezultacie przywrócony zostaje komfort oraz regularność wypróżnień.

Makrogol 3350

Przywraca prawidłową perystaltykę i częstość wypróżnień

Nie wchłania się do organizmu

Nie reaguje z florą jelitową

 

 

 

Jak jeszcze możesz pomóc dziecku cierpiącemu na zaparcia

Zapewnij dziecku odpowiednią ilość czasu na pobyt w toalecie, nie ponaglaj go
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Zadbaj o odpowiednią ilość błonnika i płynów w diecie dziecka

Zachęcaj dziecko do aktywności fizycznej, która pobudza motorykę jelit

Zaoferuj dziecku wsparcie emocjonalne – okaż zrozumienie, wyjaśnij, że taki problem może dotknąć każdego

 

 

SPRAWDŹ TEŻ

 

 

 

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

  
dawkowanie i sposób stosowania
  
skład
  
inne informacje
  
opakowanie

dawkowanie i sposób podawania

Dzieci od 6 miesiąca życia do 2 lat (o masie ciała do 12 kg):

1 - 2 saszetki (5 g każda) na dzień

Dzieci od 2 do 11 roku życia (o masie ciała od 12 kg do 20 kg):

2 - 4 saszetki (5 g każda) na dzień

Dzieci powyżej 11 roku życia (lub o masie ciała powyżej 20 kg):
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2 - 6 saszetek (5 g każda) na dzień

 

Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 62,5 ml (około 1/4 szklanki) niegazowanej wody.

Dawkę dobową można podzielić i przyjmować w kilku porcjach w ciągu dnia. Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od
indywidualnej reakcji na leczenie. W tym celu zaleca się zawsze skontaktować z lekarzem. Przed podaniem produktu dzieciom należy
zawsze zasięgnąć porady lekarskiej. Zazwyczaj maksymalna dobowa dawka nie przekracza 6 saszetek.

skład

Jedna saszetka zawiera 5 g makrogolu 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sacharynian sodu.

inne informacje

Xenna Balance Junior jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w naturalny sposób reguluje pracę
jelit. Nie jest on wchłaniany do krwiobiegu oraz nie ulega fermentacji w jelicie, nie podrażnia błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Jest wydalany z kałem. Xenna Balance Junior jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć i w sporadycznych
przypadkach nieregularnej pracy jelit. Dzięki wyjątkowej zdolności wiązania wody, Xenna Balance Junior zmiękcza stolec, ułatwiając
wypróżnienie. Nie powoduje skurczy, bólu brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność preparatu nie maleje przy dłuższym stosowaniu.

opakowanie

Xenna Balance Junior ma postać proszku do przygotowania roztworu doustnego. Pudełko zawiera 14 jednorazowych saszetek.

 

* dotyczy substancji czynnej makrogol 3350; źródło: ulotka Xenna Balance Junior

Możliwe działania niepożądane Xenna Balance Junior: 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).
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