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Rutinoscorbin x 150 tabl
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Rutosidum

Opis produktu
 

Wstęp
Łatwiej zapobiegać chorobie, niż później ją leczyć, dlatego Twój organizm wymaga odpowiedniego wsparcia każdego dnia.
Rutinoscorbin to lek, który pomaga budować odporność i może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i wtedy, gdy zaczynasz
chorować. Produkt jest lekiem o połączonym działaniu rutozydu i witaminy C, która jest potrzebna Twojemu organizmowi do
wzmocnienia systemu odpornościowego. Witamina C jest również niezbędna w wielu procesach metabolicznych, ułatwia przyswajanie
żelaza oraz uczestniczy w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny. Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne oraz chroni witaminę C przed
utlenianiem, dzięki czemu dłużej zachowuje swoje właściwości. Rutinoscorbin może być stosowany w stanach zwiększonego
zapotrzebowania na witaminę C, podczas przeziębień i zakażeń wirusowych – w tym grypy, a także jako wsparcie w nadmiernej
przepuszczalności naczyń. To Twoja codzienna rutyna, aby zwiększyć odporność organizmu i nie dać się chorobie!

Rutinoscorbin w postaci tabletek to lek dedykowany pacjentom w przypadku zwiększonego zapotrzebowania organizmu na witaminę
C. Jego stosowanie uzupełni niedobory tej witaminy, wspierając jednocześnie odporność organizmu i siłę naturalnych mechanizmów
walki z infekcjami. Szczególnie polecany jest w sezonie zwiększonego ryzyka infekcji wirusowych, czyli w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym. Lek stosować można w ramach prewencji, wspomagająco przy walce w infekcją, a także w celu zapobiegania nawrotom
choroby. Sprawdzi się także przy problemach naczyń krwionośnych, w tym nadmiernej ich przepuszczalności.

W skład leku Rutinoscorbin wchodzą dwie substancje czynne – witamina C (kwas askorbinowy) oraz rutyna (rutozyd). Witamina C nie
tylko wspomaga odporność organizmu, ale również korzystnie wpływa na stan ścian naczyń krwionośnych i włosowatych, przez co
zalecana jest do stosowania również w przypadku zbyt dużej przepuszczalności naczyń krwionośnych, schorzeń układu krwionośnego
czy zaburzeń mikrokrążenia. Właściwości witaminy C są znacznie szersze – substancja ta jest bardzo ważna w wielu procesach
metabolicznych, w tym między innymi w biosyntezie hormonów kory nadnerczy, a także w powstawaniu kolagenu i hemoglobiny. Kwas
askorbinowy to również przeciwutleniacz oraz substancja ułatwiająca przyswajanie żelaza. W skład leku Rutinoscorbin wchodzi także
rutyna (rutozyd). Substancja ta działa przeciwzapalnie, a dodatkowo jest przeciwutleniaczem i ma właściwości przeciwobrzękowe. Jej
dodatek sprawia, że wchłanianie witaminy C jest lepsze, ponadto rutyna redukuje utlenianie witaminy C, przedłużając jej działanie.

W skład 1 tabletki wchodzi 25 mg rutozydu oraz 100 mg kwasu askorbinowego, a także substancje pomocnicze. W opakowaniu
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znajduje się 150 tabletek w blistrach zapakowanych w kartonowe pudełko. Rutinoscorbin w postaci tabletek należy przyjmować
zgodnie z zaleceniami z ulotki lub dawkowaniem ustalonym przez lekarza. Jeśli lek ma być podawany dziecku w wieku poniżej 6 lat,
konieczna jest wcześniejsza konsultacja z pediatrą, który ustali bezpieczne dawkowanie. Zalecane dawkowanie dla dzieci powyżej 6 lat,
młodzieży i osób dorosłych to 1–2 tabletki na dobę, gdy lek jest stosowany profilaktycznie. Jeśli stosuje się go w stanach niedoboru
witaminy C, wówczas zalecane dawkowanie to 1–2 tabletki przyjmowane 2–4 razy na dobę.

Lek Rutinoscorbin u niektórych pacjentów może wykazywać działania niepożądane, ale nie muszą one pojawić się u wszystkich osób
przyjmujących tabletki. Skutki uboczne Rutinoscorbin dotyczą szczególnie przyjmowania większych dawek leku (więcej niż 600 mg
kwasu askorbinowego na dobę). Wówczas bardzo rzadko występują reakcje alergiczne, bóle lub zawroty głowy, a także zmęczenie i
dolegliwości ze strony układu pokarmowego (nudności i wymioty, niestrawność, bóle brzucha, biegunka). U niektórych pacjentów może
również dojść do zaczerwienienia skóry, zwiększonego oddawania moczu lub kamicy nerkowej – częstotliwość występowania tych
działań niepożądanych nie jest jednak znana. Nie zaleca się stosowania bardzo dużych dawek witaminy C (więcej niż 10 g na dobę),
gdyż może to prowadzić do lizy erytrocytów, zaburzeń wodno-elektrolitowych oraz osłabienia działania witaminy B12.

Jeśli w czasie stosowania tabletek Rutinoscorbin u pacjenta pojawią się nudności, wymioty, biegunka lub dolegliwości bólowe głowy,
zaleca się zaprzestanie stosowania leku. Podobnie należy postąpić w przypadku zaczerwienienia skóry lub zwiększonego oddawania
moczu.

Lek Rutinoscorbin nie powinien być stosowany przez pacjentów mających do tego przeciwwskazania, w tym szczególnie przez osoby z
nadwrażliwością na rutozyd bądź kwas askorbinowy, a także osoby mające uczulenie na pozostałe składniki tabletek. Produktu nie
powinno się podawać chorym na kamicę szczawianową lub osobom, które zmagały się z nią w przeszłości. Nie jest to także lek
dedykowany dla pacjentów, którzy zmagają się z chorobami, w przypadku których dochodzi do gromadzenia się w nadmiarze żelaza w
organizmie.

Opis
Łatwiej zapobiegać chorobie, niż później ją leczyć, dlatego Twój organizm wymaga odpowiedniego wsparcia każdego dnia.
Rutinoscorbin to lek, który pomaga wspierać odporność* i może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i wtedy, gdy zaczynasz
chorować. Produkt jest lekiem o połączonym działaniu dwóch czynnych substancji: rutozydu i witaminy C, która jest potrzebna Twojemu
organizmowi do wsparcia systemu odpornościowego. Witamina C jest również niezbędna w wielu procesach metabolicznych, ułatwia
przyswajanie żelaza oraz uczestniczy w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny. Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne oraz chroni
witaminę C przed utlenianiem, dzięki czemu dłużej zachowuje swoje właściwości. Rutinoscorbin może być stosowany w stanach
zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, podczas przeziębień i zakażeń wirusowych – w tym grypy, a także jako wsparcie w
nadmiernej przepuszczalności naczyń. Dodatkowo Rutinoscorbin jest łatwe w dawkowaniu. To Twoja codzienna rutyna, aby wspierać
odporność organizmu i nie dać się chorobie! *w przypadku niedoboru witaminy C

Cechy

 lek, który pomaga wspierać odporność
25 mg + 100 mg, Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum
OTC - Lek wydawany bez recepty
Produkt jest lekiem o połączonym działaniu dwóch czynnych substancji: rutozydu i witaminy C

Składniki
Jedna tabletka zawiera jako substancje czynne 25 mg rutozydu (Rutosidum) w postaci rutozydu trójwodnegoi 100 mg kwasu
askorbowego (Acidum ascorbicum), Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, magnez
stearynian, talk, alkohol poliwinylowy, Skład otoczki: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek
(E171), talk, żółcień chinolinowa (E104))

Stosowanie
Podanie doustne. Lek stosować doustnie w stanach niedoboru witaminy C, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C
(przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa), pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek
na dobę. W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed
zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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