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Ascorvita 1000 mg x 20 tabl musujących o smaku
cytrynowym
 

Cena: 9,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ascorvita w postaci tabletek musujących o smaku cytrynowym to produkt, który stosuje się w stanach zwiększonego
zapotrzebowania na witaminę C. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. W skład leku nie
wchodzi cukier, więc będzie on odpowiedni także dla osób zmagających się z cukrzycą.

Na co jest Ascorvita? Wskazaniem do stosowania leku są stany niedoboru kwasu askorbinowego, czyli witaminy C, oraz stany
zwiększonego zapotrzebowania na nią. Jest to substancja bardzo ważna dla wielu procesów metabolicznych zachodzących w
organizmie. Bierze udział w procesach oksydacyjnych, ma wpływ na odporność organizmu, a oprócz tego na proces gojenia się ran. Jest
istotna dla wchłaniania żelaza i syntezy hemoglobiny, a nawet dla tworzenia kolagenu. Kwas askorbinowy jest ważny dla odporności
mechanicznej ścian włosowatych oraz prawidłowej budowy chrząstek, zębów i kości.

W opakowaniu (polipropylenowa tuba umieszczona w tekturowym pudełku) znajduje się 20 tabletek musujących o smaku cytrynowym.
W skład 1 tabletki musującej Ascorvita wchodzi 1000 mg kwasu askorbinowego oraz substancje pomocnicze, czyli kwas cytrynowy,
wodorowęglan sodu, sorbitol i skrobia kukurydziana, a dodatkowo aromat cytrynowy, aspartam i ryboflawiny fosforan sodowy. Produkt
należy przyjmować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w jego ulotce. Zazwyczaj stosowanie u młodzieży i dorosłych opiera się
na przyjmowaniu 1 tabletki musującej na dobę. Przed spożyciem należy rozpuścić ją w ½ szklanki soku lub wody. Nie powinno się
przyjmować dawki witaminy C większej niż 1 g dziennie, gdyż może się to przyczynić do wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych.
W przypadku długotrwałego stosowania dawek przekraczających 4 g może dojść do osłabienia wchłaniania witaminy C.

Przyjmując lek Ascorvita, należy liczyć się z możliwością wystąpienia jego działań niepożądanych, chociaż nie pojawiają się one u każdej
osoby stosującej ten produkt leczniczy. Wśród możliwych skutków ubocznych Ascorvity wymienia się dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
Mogą wystąpić skurcze żołądka, nudności i wymioty, a dodatkowym działaniem niepożądanym jest wysypka skórna. Ze względu na to,
że kwas askorbinowy jest częściowo metabolizowany do kwasu szczawiowego, to duże stężenia witaminy C mogą przyczynić się do
krystalizacji szczawianów. Natomiast w wyniku zakwaszenia moczu może dojść do krystalizacji moczanów i cytrynianów, co może

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/ascorvita-1000-mg-x-20-tabl-musujacych-o-smaku-cytrynowym.html
http://www.aptekaotc.pl/ascorvita-1000-mg-x-20-tabl-musujacych-o-smaku-cytrynowym.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

prowadzić do kamicy dróg moczowych. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek skutki uboczne leku, powinien skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Ascorvita nie powinien być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. Przeciwwskazaniem jest także uczulenie na kwas
askorbinowy lub składniki pomocnicze tabletek musujących. Ponadto produktu nie powinni stosować pacjenci zmagający się z kamicą
nerkową. Osoby z nietolerancją niektórych cukrów lub dziedziczną nietolerancją fruktozy powinny skonsultować się z lekarzem przed
ewentualnym zastosowaniu leku. W skład produktu wchodzi aspartam, a ten stanowi źródło fenyloalaniny, dlatego nie jest to lek
przeznaczony dla osób z fenyloketonurią. Należy również wiedzieć, że Ascorvita może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Zaleca
się też kontakt z lekarzem w sprawie zasadności i bezpieczeństwa ewentualnego stosowania Ascorvity w ciąży i w czasie karmienia
piersią, gdyż kwas askorbinowy przenika przez łożysko oraz do mleka matki.

Lek Ascorvita należy przechowywać w miejscu, do którego nie będą miały dostępu dzieci. Optymalna temperatura przechowywania
produktu leczniczego to nie więcej niż 25°C, przy czym dodatkowo należy pilnować, by opakowanie leku było szczelnie zamknięte, a jego
otoczenie suche. Tabletki musujące Ascorvita nie powinny być stosowane, gdy minie podana na ich opakowaniu data ważności. Nie
wolno jednak wyrzucać ich do domowych pojemników na odpady czy też tym bardziej do kanalizacji. Aby mieć pewność, że lek zostanie
wyrzucony bez szkody dla środowiska, najlepiej zapytać o wskazówki farmaceutę.

Skład
1 tabletka zawiera substancję czynną: kwas askorbowy 1000 mg oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu,
sorbitol, skrobię kukurydzianą, aromat cytrynowy, aspartam, barwnik (ryboflawiny fosforan sodowy).

Wskazania i działanie

Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.
Kwas askorbowy (witamina C) bierze udział w licznych procesach metabolicznych, pełni ważną rolę w procesach
oksydoredukcyjnych ułatwiając m.in. wchłanianie żelaza, bierze udział w syntezie hemoglobiny, jest niezbędny do tworzenia
kolagenu i substancji międzykomórkowej a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstek, kości i zębów. Witamina C
uczestniczy w procesie gojenia ran, utrzymuje mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych, wykazuje właściwości
antyoksydacyjne i zwiększa odporność organizmu.

Przeciwwskazania
Dzieci do 12 roku życia, kamica nerkowa, nad&shy;wrażliwość na składniki preparatu. Ze względu na zawartość aspartamu nie stosować
u chorych na fenyloketonurię.
Należy unikać stosowania dawek powyżej 1 g dziennie kwasu askorbowego u osób ze skłonno&shy;ścią do dny, u chorych z cystynurią,
przyjmują&shy;cych trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i amfetaminę oraz u osób z nadmiernym wchła&shy;nianiem żelaza z
przewodu pokarmowego. Witamina C stosowana w dawkach terapeutycz&shy;nych może być przyczyną fałszywie dodatniego
te&shy;stu na obecność cukru w moczu czy fałszywie do&shy;datniego testu na obecność krwi utajonej w kale.

Dawkowanie
Przeważnie stosuje się u dorosłych i młodzieży 1raz dziennie po 1 tabletce rozpuszczonej w 1/2 szklanki wody lub soku. Preparat nie
zawiera cukru, dlatego może być sto&shy;sowany przez diabetyków. Informacja dla osób na diecie niskosodowej - 1 tabletka zawiera
294,5 mg sodu.

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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