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CONSELLS PER A LA PREVENCIÓ DE L'ESTRENYIMENT:

L'estrenyiment és l'expulsió difícil o poc freqüent dels residus fecals. La freqüència 
normal varia d'una persona a l'altra. Un mínim de tres vegades a la setmana es 
considera suficient.

L'estrenyiment és molt freqüent durant l'embaràs, en persones d'edat avançada, quan 
es produeixen canvis en les costums (viatges, aliments, horaris d'evaqüació...) i en 
situacions de cansament, nerviosisme o poca activitat física.

Mesures higiènico-dietètiques per evitar l'estrenyiment:
- Beure molta aigua, almenys 1.5 litre .
- Mengi cada dia verdures (preferentment crues), fruites, hortalisses i pa integral, 

aquesta alimentació és rica en fibres i ajuda a retenir aigua, per això els residus són 
més fluids.

- Eduqui a l'intestí:
- Procuri menjar a hores regulars, a poc a poc y mastegar bé els aliments.
- No es  reprimeixi la necessitat d'evaqüació. S'ha de crear l'hàbit d'anar al WC a un 
horari regular, amb temps suficient i sense presses.
- Evitar fer esforços excessius al moment de l'evaqüació. L'intestí ja s'encarrega per 
si mateix d'aquesta feina.

- Fagi exercici físic moderat diàriament: caminar, anar en bicicleta, nedar...
- És convenient evitar el consum de cafè, te i aliments astringents.
- Evitar els laxants dràstics. La utilització repetida de laxants pot conduir a alteracions 

intestinals i crear un hàbit.

ALIMENTS NO RECOMENABLES:
Cacau, bombons, pastissos, aliments picants, begudes alcohòliques, arròs, xocolata, 
te, pa blanc, cafè, formatge.

    ALIMENTS RICS EN FIBRA:

Pa i cereals: Vegetals i llegums Fruites:
Segó +++ Mongetes seques +++ Prunes +++
Pa integral de blat ++ Llenties +++ Pomes ++
Cornflakes ++ Espinacs +++ Plàtans ++
Farina de civada + Bròquil ++ Maduixes +
Galetes de ségol + Pèsols ++ Taronges +
Pa de ségol + Patates ++ Peres +

Col + Prèssecs +
Pastanaga + Figues +
Tomàquet +


