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Ascofer x 50 draż
 

Cena: 13,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 drażetek

Postać Drażetki

Producent ESPEFA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Na co działa Ascofer? Lek Ascofer x 50 draż. stosowany jest w przypadku występowania niedoborów żelaza. Uzupełnienie braków tego
pierwiastka w organizmie jest istotną kwestią. Niedobory żelaza mogą w znacznym stopniu ograniczyć produkcję erytrocytów, a tym
samym zaburzyć oddychanie tkanek. Wynika to z mniejszej ilości hemoglobiny oraz mioglobiny – białek, które transportują i zużywają
tlen.

Ascofer w postaci tabletek drażowanych zawiera 200 mg glukonianu żelaza (II) w jednej tabletce (wartość odpowiada 23,2 g żelaza).
Szczegółowa lista substancji pomocniczych znajduje się w ulotce. W opakowaniu znajduje się 50 tabletek powlekanych (dwa blistry po
25 sztuk).

W jakich sytuacjach Ascofer spełnia funkcję redukcji niedoborów żelaza? Wskazaniem do stosowania leku Ascofer jest niedobór
pierwiastka powstały w wyniku utraty krwi, czasowego wzrostu zapotrzebowania na żelazo (może on wynikać z intensywnego wzrostu u
dziecka, ciąży lub karmienia piersią), diety ubogiej w żelazo i zaburzonego wchłaniania pokarmów.

Lek Ascofer należy stosować ściśle według zaleceń lekarza lub zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Dawki leku Ascofer zależą
od wieku oraz przyczyny stosowania – leczniczej lub zapobiegawczej.

Dawkowanie w celu osiągnięcia efektu leczniczego: u dorosłych zaleca się stosowanie 2 tabletek trzy razy na dobę. W dużych
niedoborach zalecana dawka wzrasta do 2 tabletek 4 razy na dobę. W celach leczniczych u dzieci powyżej 3 lat zaleca się stosowanie od
4 do 6 mg żelaza na każdy kilogram masy ciała na dobę. W przypadku dzieci zaleca się stosowanie dawek podzielonych. Aby uzyskać
pełen efekt leczniczy, konieczne jest regularne oraz długotrwałe stosowanie. Tej decyzji nie należy podejmować samodzielnie, aby nie
dopuścić do odkładania nadmiaru żelaza. Ma ono bowiem szkodliwy wpływ na organizm. Nie należy przerywać stosowania leku bez
konsultacji z lekarzem. Nie należy również przyjmować dawek leczniczych jedynie przy podejrzeniach niedoborów żelaza. Należy je
potwierdzić badaniami.

Dawkowanie w celach zapobiegawczych: u dorosłych zaleca się przyjmowanie 3 tabletek drażowanych na dobę w dawkach

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/ascofer-x-50-draz.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

podzielonych. W przypadku dzieci powyżej 3 lat zalecana dawka to 2 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę. Zalecany sposób
przyjmowania to dawki podzielone.

Jak wyglądają funkcje leku Ascofer w przypadku stosowania innych leków? Przed rozpoczęciem stosowania leku Ascofer należy
powiadomić lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno w chwili obecnej, jak i w niedalekiej przeszłości. Niektóre leki oraz
substancje mogą zmniejszać, zwiększać lub opóźniać wchłanianie żelaza. Wpływ na wchłanianie mają: niektóre antybiotyki, cynk, kwas
askorbowy, leki zawierające wodorowęglany, węglany, szczawiany lub fosforany. Z drugiej strony żelazo może obniżać działanie
niektórych leków. Szczegółowa lista leków, substancji oraz sposobu interakcji zawarta jest w ulotce leku Ascofer.

Wpływ na wchłanianie żelaza ma również jedzenie. Nie należy przyjmować leku Ascofer jednocześnie z pokarmami, w których składzie
znajdują się wodorowęglany, węglany, szczawiany lub fosforany. Nie łączyć z kawą, herbatą, jajkami, mlekiem lub jego przetworami,
pełnoziarnistym pieczywem, płatkami zbożowymi oraz innymi produktami bogatymi w błonnik. Te pokarmy mogą zmniejszać
wchłanianie żelaza. Aby tego uniknąć należy zachować minimum jednogodzinny odstęp między przyjęciem leku a spożyciem pokarmu.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Ascofer są choroby krwi, choroby rozrostowe, marskość wątroby oraz uczulenie na substancję
czynną lub jakikolwiek składnik leku. Ascoferu nie można stosować również u pacjentów po wielokrotnych transfuzjach krwi bądź u
osób z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Jak każdy lek, Ascofer może powodować działania niepożądane. Wśród nich występują zaburzenia układu pokarmowego, jak np.
biegunka, wymioty, zgaga i bóle w nadbrzuszu, a także zaburzenia układu immunologicznego w postaci nadwrażliwości. W trakcie 
przyjmowania leku Ascofer może występować czarne zabarwienie stolca. Nie świadczy ono jednak o zaburzonym wchłanianiu
substancji czynnej ani nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera żelaza (II) glukonian 200 mg (co odpowiada 23,2 mg żelaza).

Wskazania i działanie

Stany niedoboru żelaza związane z utratą krwi
Zwiększenie zapotrzebowania organizmu (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży i karmienia piersią)
Stany związane z zaburzeniami wchłaniania lub z dietą zawierającą za mało żelaza.

Tabletki drażowane Ascofer zawierają 200 mg żelaza (II) glukonianu i służą do uzupełniania niedoborów żelaza. Niedobory żelaza mogą
poważnie zaburzyć wytwarzanie czerwonych krwinek i oddychanie tkanek, poprzez zmniejszenie ilości białek przenoszących i
zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina).

Dawkowanie
Leczniczo - dorośli: zwykle 2 tabletki drażowane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku, a w znacznych niedoborach 2 tabletki
drażowane 4 razy na dobę. dzieci: w wieku powyżej lat 3: leczniczo 4 - 6 mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.
Zapobiegawczo - dorośli: około 60 mg żelaza (3 tabletki drażowane) na dobę w dawkach podzielonych. - dzieci: 2 mg na kg masy ciała
na dobę w dawkach podzielonych. Uzyskanie pełnego efektu leczniczego wymaga regularnego i długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania
Leku Ascofer nie należy stosować w przypadku: chorób krwi: hemosyderozy, hemochromatozy (marskości barwnikowej cechującej się
wzmożonym wchłanianiem oraz nadmiernym odkładaniem się żelaza w narządach wewnętrznych), niedokrwistości hemolitycznej i
apiastycznej. chorób rozrostowych; marskości wątroby.

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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