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Calcium gluconicum x 50 tabl (Farmapol)
 

Cena: 15,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcii gluconas

Opis produktu
 

Skład

Substancja czynna: wapnia glukonianu 500 mg(Calcii gluconas)
1 tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia.

Ponadto lek zawiera: skrobię ziemniaczaną, talk, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię sodową

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania:

stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży,
karmienia piersią oraz w okresie powrotu do zdrowia po przebytej chorobie),
stany niedoboru wapnia w organizmie (np. w wyniku zaburzeń wchłaniania, zwiększonego odkładania się wapnia w tkance
kostnej),
leczenie osteoporozy różnego pochodzenia (także zapobiegawczo),
tężyczka (choroba spowodowana spadkiem stężenia wapnia i magnezu we krwi; objawia się m.in.: bolesnymi skurczami mięśni,
mrowieniem i drętwieniem palców u rąk lub nóg),
wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych (m.in. pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy),
wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych (np. w chorobach dróg oddechowych, gardła),
wspomagająco przy złamaniach kości, demineralizacji kości.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sole wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników leku
Jeśli pacjent ma podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), np. z powodu nadczynności gruczołów
przytarczycznych, nadmiaru witaminy D w organiźmie (hiperwitaminoza D), szpiczaka lub przerzutów nowotworowych do kości.
Jeśli pacjent ma ciężką postać hiperkalciurii (nadmiar wapnia w moczu).
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Jeśli pacjent ma niewydolność nerek, ponieważ istnieje ryzyko nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia we krwi
(hiperkalcemia).
Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje duże dawki witaminy D

Dawkowanie
Dorośli:
1 do 2 tabletek 4 razy na dobę.
Lek należy zażywać po posiłku, popijając wodą.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Calcium Gluconicum Farmapol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.
Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

wzdęcia,
zaparcia lub biegunka,
zwiększenie stężenia wapnia we krwi,szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, objawiające się: brakiem łaknienia,
zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (wzdęcia, nudności, zaparcia lub biegunka),osłabieniem mięśni, oddawaniem dużej ilości
moczu, odkładaniem związków wapnia (m.in. kamica nerkowa).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy
powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

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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