
نام فرآورده: الکس-اکتیو® )پودر پسیلیوم و انجیر (
این فرآورده با نام تجاری الکس-اکتیو® به شکل ساشه 22 
گرمی در بسته بندی 10 عددی به همراه بروشور در جعبه 

عرضه می گردد.
هر ساشه حاوی مواد به مقادیر زیر می باشد: 	
پودر پسیلیوم            5 گرم 	
پودر میوه انجیر        15 گرم 	
سوربیتول                 2 گرم 	

 انجیر موجود در این محصول بعنوان فیبر طبیعی و ملین 
بکار رفته موجب ایجاد سیری می گردد و در رژیم های کاهش 

وزن نیز بسیار مفید است.
پسیلیوم یک فیبر گیاهی و طبیعی حاصل از موسیالژ پوسته 
حاوی  و  می باشد   )Plantago ovata( اسفرزه  گیاه  دانه 
باالترین مقدار فیبر محلول در آب است که توسط روده 

کوچک جذب نمی گردد.
سوربیتول عالوه بر اثرات شیرین کنندگی موجب جذب آب 
شده که این ویژگی خاص به افزایش عملکرد پسیلیوم و 
انجیر کمک می کند. یکی دیگر از ویژگی های منحصر بفرد 
و  افزایش  این فرآورده شکل پودری آن است که موجب 
تسریع خاصیت تورم پذیری آن و تشکیل سوسپانسیون 

فوری و یکنواخت می گردد.
موارد مصرف:

کمک به درمان یبوست. 	
کمک به درمان سندرم روده تحریک پذیر. 	
کمک به درمان کلستـــرول باالی خون و کمک به  	

کاهش فشار خون )به این سبب مصرف آن در بیماران 
قلبی عروقی مفید است(.

کمک به درمان بیماری هموروئید. 	
کمک به کاهش وزن و کاهش اشتها. 	

راهنمایی عمومی:
قبل از شروع مصرف، لطفاً اطالعات مربوط به مصرف  	

کننده مندرج در این بروشور را با دقت مطالعه نمایید.
در صورت نیاز به افزایـــش مقدار مصرف و یا هرگونه  	

تغذیه  متخصص  یا  داروساز  پزشک،  با  بیشتر  اطالعات 
مشورت نمایید.

جهت افزایش تأثیر فرآورده توصیه می گردد که با آب  	
فراوان میل شود.

موارد منع مصرف:
از آنجایی که پسیلیوم موجب کاهش باز جذب کمپلکس  	

نمک صفراوی و کلسترول می گردد، لذا در بیماران دچار 
اشکال در ترشحات لوزالمعده، نباید مصرف گردد.

در موارد انسداد لوله گوارش )روده کوچک و بزرگ(. 	
مشکالت بلع )تنگی کانال مری(. 	
بیمارانی که دچار دیابت ملیتوس بوده و کسانی که  	

تنظیم قند خون آنها دچار اشکال می باشد.
هر گونه حساسیت به سوربیتول. 	

مصرف در دوران بار داری و شیردهی:
شیردهی  و  حاملگی  دوران  در  دارو  این  مصرف  عوارض 
مشخص نمی باشد لذا قبل از مصرف با پزشک مشورت کنید.

هشدارها: مورد خاصی گزارش نشده است.
احتیاطات:

از  	 قبل  بیماری،  گونه  به هر  بودن  مبتال  در صورت 
مصرف با پزشک مشورت کنید.

در صورت وجود هر گونه حساسیت به سوربیتول و  	
یا هر نوع رژیم غذایي خاص از مصرف فرآورده خودداری 

نمایید.
از مصرف هر گونه داروی تاریخ گذشته خودداری نمائید. 	

تداخالت دارویی:
این فرآورده ممکن است سبب تاخیر یا کاهش در  	

جذب گوارشی برخی داروهای دیگر شود، بنابراین برای 
جلوگیری از ایجاد اختالل در جذب سایر داروها، فاصله 
زمانی 2 ساعته بین مصرف این فرآورده و سایر داروها 

توصیه می گردد.
یا  	 انسولین  نیاز  مورد  است دوز  فرآورده ممکن  این 

داروهای ضد دیابت را در بیماران دیابتی نوع I یا II تغییر 
دهد، لذا توصیه می شود در بیماران دیابتی حتماً تحت نظر 

پزشک مصرف شود.
مقدار و نحوه مصرف فرآورده:

بزرگساالن: یک ساشه 1تا 3 بار در روز 	
)شامل  	 از نصف ساشه  کودکان 12-6 سال: کمتر 

حدود 10 گرم پودر در روز( 
محتوی ساشه را در یک لیوان آب )200 سی سی( ریخته و هم 
زده به مدت 5 دقیقه صبر نمایید و سپس میل کنید. جهت 

افزایش عملکرد بالفاصله یک لیوان دیگر آب میل نمایید.
عوارض جانبی: هر فرآورده بموازات اثرات درمانی ممکن 
است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه 
همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز 

عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمائید:
عوارض گوارشی شامل نفخ شکم. 	
گلو،  	 احتقـــان  )عطسه،  حساسیتــی  عوارض 

آســم و در موارد نادر شـــوک آنافیالکسی، جوشهای 
پوستی، رینیت، کهیر، برونکواسپاسم(.

کاهش اشتها. 	
تجویز نادرست این فرآورده )مصرف با مقادیر کم  	

مایعات( می تواند منجر به انسداد مری یا روده خصوصاً در 
سالمندان گردد.

شرایط نگهداری:
در جای خشک و خنک، دور از نور و رطوبت درون جعبه  	

و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
فرآورده را دور از دید و  دسترس کودکان نگهداری کنید.  	

اینکه تمام محصوالت گیاهی و طبیعی  به  با توجه 
مستعد به جذب رطوبت و حساس به دما می باشند 
جهت حفظ کیفیت محصول دقت فرمایید تا فرآورده 
حتما در شرایط مندرج در بسته بندی نگهداری گردد.

" اهم مطالب مرتبط با فرآورده در برگه راهنما عنوان شده 
است و بیماران جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با 

پزشک، داروساز و یا متخصص تغذیه تماس بگیرند.”

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این فرآورده به:
صندوق پستی: 1511765613 و یا

پست الکترونیکی:
Customers@sepidteb.com ارسال فرمایید.
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Product Name: Lax-Active® )Psyllium and fig 
powder(
This product is registered under Lax-Active® 
brand name, contains 10 sachets of 22 gr each 
and inside in a box.

 	 Each sachet contains following ingredients:

 › Psyllium powder            5 gr

 › Fig powder                    15 gr

 › Sorbitol                            2 gr
Fig performs as a natural fiber and Lax active 
also cases satiely which is absolutely useful in 
cases of weight loss. Psyllium is a natural herbal 
fiber extract of mucilage of Psylium seed 
)Plantage. ovata( containing the highest level 
of water soluble fiber which is not absorbed by 
the small intestine. 
Sorbitol has the sweetening effect and 
moreover, it causes water absorption, this 
particular effect increases better performance 
of psyllium and fig. One of distinctive 
characteristic of this product is its powder 
form, which causes boosting and accelerating 
swelling property that lead to forming an 
immediate and uniform suspension.
Indications:
 	 Help to treat Constipation.
 	 Helps  Irritable bowel syndrome.
 	  Helps in treatment of hyper cholesterolemia 

and hypertension )hence its usage is beneficial 
in patients with cardiovascular disease(.
 	 Helps to treatment of hemorrhoids.

 	 Weight loss and reduce appetite.
General guidelines:
 	 Before use, read the information in this 

leaflet carefully.
 	 If require more information or exceeding 

the dosage, your physician, pharmacist or 
nutritionist.
 	 it is recommended to have with plenty of 

water to increase the effect of the supplement.
Contraindications:
 	 Owing to the fact that psyllium causes lower 

reabsorption bile salt complex and cholesterol, 
therefore should not be taken by the patients 
with failure in pancreatic secretions.
 	 In cases of constriction of the gastrointestinal 

tract )small and large intestines(.
 	 In cases of swallowing Problems 

)esophageal canal stenosis(.
 	 In cases of diabetes mellitus and difficulty 

with regulating blood sugar levels.
 	 Having allergy to sorbitol.

Pregnancy and breastfeeding: Side effects 
during pregnancy and breastfeeding has not 
been specified. Consult with your physician 
before use.
Warnings: No special cases have been reported.
Precautions:
 	 In case of any disease, consult with your 

physician before use.
 	 In case of having sorbitol allergy or being on 

dietary restriction.
 	 Do not use after expiry date.

Drug Interactions:
 	 Gastrointestinal absorption of other 

medicines may be delayed or lowered by 

taking simultaneously of Psyllium with them, 
thus to avoid interaction with absorption of 
other medications, 2 hours interval should be 
considered after taking this product.
 	 This product may change the required dose 

of insulin or antidiabetes drugs in diabetic 
patient with type I or II, so it is recommended to 
be used only under medical supervision.
Dosage and administration:

 	 Adults: One sachet 1 to 3 times daily.

 	 Children 6-12 Year: Less than half of sachet 
)containing approximately 10 grams of powder(.
pour the comtents of the sachet into glass of 
water )200 ml(, stir and drink sfter 5 min. drink 
another glass of water to increase the effect.
Adverse reactions: Each product beside its 
therapeutic effect may causes some undesirable 
effects, although all of these adverse reactions 
may not seen in a person. Consult with physician 
or pharmacist if below occurs:

 › Gastrointestinal symptoms including 
tension of gas flatulence.

 › Allergic symptoms )sneezing, congestion, 
sore throat, asthma, and in rare cases, 
anaphylaxis shock, rash, rhinitis, urticaria, 
bronchospasm(.

 › Loss of appetite.
 › Incorrect prescription of this product 

)taking with small amounts of liquid( can lead 
to esophageal or intestinal obstruction, 
especially in the elderly people.

Storage conditions:
 	 Store below 30°C in main box and protect 

from light and humidity.

 	 Keep out of reach of children. 
 	 Do not use after expiry date.

"Considering  that all the herbal and natural 
products are ready to absorb humidity and 
also sensitive to temperature, to keep the 
product quality highly recommended to keep 
the product according  to mentioned 
circumstances which is written on the package.

“ The most important information of this 
product is mentioned in the leaflet and patient 
can consult with physician, pharmacist or 
nutritionist for more information. ”
Please send comments or suggestions to:
Post Box: 1737-19395
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