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Folik 0,4 mg x 90 tabl
 

Cena: 20,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum folicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Folik w postaci tabletek to produkt z kwasem foliowym. Jest on przeznaczony do uzupełnienia diety w kwas foliowy w okresach
szczególnego zapotrzebowania. Na co jest Folik? Wskazaniem do stosowania leku jest zapobieganie niedoborom kwasu foliowego oraz
ich skutkom. Lek zalecany jest szczególnie kobietom, które planują staranie się o potomstwo, a także pacjentkom we wczesnej ciąży,
aby zmniejszyć ryzyko wad cewy nerwowej płodu. Substancją czynną leku jest kwas foliowy należący do witamin z grupy B. W ciąży i w
czasie karmienia piersią wzrasta zapotrzebowanie organizmu na kwas foliowy, a pokrycie tego zapotrzebowania jedynie przy pomocy
zdrowej diety jest zazwyczaj niemożliwe, stąd zalecane jest dostarczanie tej substancji dodatkowo. Zaleca się, by rozpocząć
przyjmowanie kwasu foliowego minimum na miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę, a później tego kontynuowanie dawkowania
tego składnika przynajmniej przez pierwsze 12 tygodni ciąży.

W opakowaniu znajduje się 90 tabletek Folik. W skład 1 tabletki wchodzi substancja czynna, czyli kwas foliowy w dawce 0,4 mg, a
oprócz tego składniki pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana oraz stearynian magnezu, a poza tym dodatek
wapnia wodorofosforanu bezwodnego, krzemionki koloidalnej bezwodnej oraz aromatu marakui. Przed zastosowaniem produktu zaleca
się zapoznanie z dołączoną do niego ulotką. Lek należy stosować zgodnie z zawartymi tam wskazówkami, chyba że lekarz zaleci
inaczej. Dawkowanie leku Folik to zazwyczaj 1 tabletka przyjmowana raz na dobę. Odpowiada to dawce kwasu foliowego wynoszącej
0,4 mg na dobę. Tabletki Folik powinny być przyjmowane w czasie posiłku i należy połykać je w całości, popijając odpowiednią ilością
wody. Nie należy przekraczać rekomendowanej dawki leku, a jeśli tak się przypadkowo stanie, należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Tabletki Folik zazwyczaj są dobrze tolerowane. Stosowanie leku Folik może jednak wiązać się z pojawieniem się u niektórych działań
niepożądanych – nie muszą one jednak wystąpić u każdej osoby, która będzie stosować lek. Możliwe skutki uboczne opisano w
dołączonej ulotce. Zwykle są to działania niepożądane o łagodnym przebiegu, chociaż w bardzo rzadkich przypadkach nie są
wykluczone też ciężkie reakcje alergiczne. Niezbyt często lek powoduje skórne reakcje alergiczne, a rzadko przyczynia się do gorzkiego
smaku w ustach, nudności lub wymiotów, oprócz tego wzdęć i biegunki. Możliwy jest też brak łaknienia, depresja i zaburzenia
zasypiania, a poza tym nadmierna pobudliwość nerwowa. Bardzo rzadko lek powoduje obrzęk naczynioruchowy i skurcz oskrzeli, a z
częstością nieznaną – reakcję anafilaktyczną.
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Przeciwwskazaniem do stosowania leku Folik jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Może się ona objawiać między
innymi obrzękiem twarzy, warg lub języka, a dodatkowo wysypką, świądem lub dusznością. Zaobserwowanie podobnych objawów
wymaga niezwłocznego kontaktu z lekarzem.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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