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Xenna Extra Comfort 10tabl. #
 

cena: 10,69 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,15-0,22 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Sennae fructus angustifoliae extractum
siccum

Opis produktu
 

Wskazania:

Lek do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć.

Działanie:

Przeczyszczające.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 tabletka dojelitowa raz na dobę, godzinę przed
snem.

Działanie przeczyszczające zwykle występuje po 8 — 12h.

Zazwyczaj wystarczy stosować 2 — 3 razy w tygodniu. 

Nie stosować powyżej 1 — 2 tygodni bez konsultacji z lekarzem. 

Skład:
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1 tabletka zawiera: 50 mg – 220 mg Sennae angustifoliae fructus extractum siccum (4-6:1)
[suchy wyciąg z owoców senesu] co odpowiada 20 mg glikozydów hydroksyantracenowych w
przeliczeniu na sennozyd B; ekstrahent: woda.

Substancje pomocnicze: żelatyna, krzemu dwutlenek metylowany, magnezu stearynian, kwas
stearynowy, talk, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, kopolimer kwasu
metyloakrylowego i akrylanu etylu (1:1), makrogol 6000, sacharoza, guma arabska, polisorbat
80, wapnia węglan E170, syrop glukozowy, suchy, karboksymetyloceluloza sodowa, tytanu
dwutlenek E 171, wosk montana.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować: w przypadku niedrożności jelit,
zapaleniu 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 ubytkiem wody oraz elektrolitów. Nie podawać
produktów zawierających senes dzieciom poniżej 12 lat.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka,
wysypka o charakterze osutki miejscowa lub uogólniona. Zaburzenia metabolizmu i
odżywiania: (nieznana) zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie
albuminuria, hematuria (w przypadku przewlekłego stosowania preparatu). Zaburzenia
żołądka i jelit: (nieznana) 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 melanozy okrężnicy, która ustępuje po
zaprzestaniu stosowania preparatu. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (nieznana) zmiana
barwy moczu na żółty lub czerwono-brązowy (w zależności od pH). Efekt ten nie jest klinicznie
istotny i może wystąpić w trakcie przyjmowania produktu leczniczego.
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