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XENNA BALANCE JUNIOR proszek 30 sasz.
 

Cena: 40,52 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Skład:
Makrogol 3350, oraz substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sacharynian sodu.

Działanie:
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.
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.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia

Sposób użycia:
Dzieciom od 6 miesiąca do 2 roku życia (o masie ciała do 12 kg) należy podawać 1-2 saszetki na dobę, dzieciom w wieku 2-11 lat (o
masie ciała 12-20 kg) podawać należy 2-4 saszetki dziennie, natomiast w przypadku dzieci powyżej 11 roku życia (lub o masie ciała
powyżej 20 kg) zaleca się podawanie 2-6 saszetek na dzień.

Nie stosować dłużej niż 2 tygodnie.

Dawkowanie:
Sposób użycia wyrobu medycznego: 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): 2-6 saszetek (5 g każda) na dzień. Dawkę dobowa można podzielić i przyjmować w kilku porcjach w ciągu dnia. Dawkę
można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie. Maksymalna dawka dobowa nie przekracza 6
saszetek. Podczas stosowania produktu Xenna Balance Junior zaleca się przestrzeganie właściwej diety oraz przyjmowanie doustnych
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 płynów nawadniających (DPN), aby nie dopuścić do ewentualnego odwodnienia organizmu. Zaleca się w tym celu konsultację z
lekarzem. W przypadku stosowania preparatu Xenna Balance Junior przez okres dłuższy niż 30 dni zaleca się zrobienie przerwy na co
najmniej 3-5 dni. Nie należy stosować w przypadku nietolerancji preparatu. Nie należy stosować produktu w przypadku nadwrażliwości
na jego składniki i glikol polietylenowy. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim
przypadku należy odczekać i przyjąć kolejną dawkę. Preparat Xenna Balance Junior należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od
bezpośredniego źródła ciepła czy światła: saszetkę należy otwierać jedynie bezpośrednio przed zastosowaniem. Nie stosować w
przypadku uszkodzenia saszetki. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze
poniżej 25st.C.

Ostrzeżenia:
Do chwili obecnej brak jest danych na temat interakcji z innymi lekami, jednak zaleca się przyjmowanie preparatu 2 godziny po zażyciu
leków doustnych lub innych środków leczniczych (także leków homeopatycznych) czy suplementów diety, ponieważ działanie
osmotyczne makrogolu oraz przyśpieszona praca jelit wywołana preparatem mogą niekorzystnie wpłynąć na ich skuteczność. W
przypadku stosowania innych terapii należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu Xenna Balance Junior.
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