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Calcium hasco syrop o smaku truskawkowym 150 ml
 

Cena: 11,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcii glubionas, Calcii lactobionas

Opis produktu
 

Skład
100 ml syropu zawiera 29,4 g glukonolaktobionianu wapnia i 6,4 g wapnia laktobionianu wapnia; 5 ml zawiera 115,6 mg jonów Ca.
Preparat zawiera sacharozę.

Wskazania i działanie

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczenie osteoporozy,
wspomagająco w leczeniu objawów alergii.
Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz
prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych. Jest niezbędny w wielu procesach, m.in. przewodnictwie
nerwowo-mięśniowym, czynności mięśni, prawidłowym rozwoju układu kostnego, procesach krzepnięcia krwi, aktywacji
niektórych enzymów, przepuszczalności błon komórkowych i naczyń. Działa przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Zawarte w
preparacie organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Hiperkalcemia np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką
niewydolnością nerek, hiperwitaminozą D. Hiperkalciuria, ciężka niewydolność nerek, kamica nerkowa. Blok przedsionkowo-komorowy.
Środki ostrożności
Ze względu na zawartość sacharozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-
izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja
Preparat może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią.
Działania niepożądane
Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). U osób z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić
hiperkalcemia (nudności, bóle brzucha, bóle kości, osłabienie mięśni).
Interakcje
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Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie wapnia, witamina D zwiększa wchłanianie wapnia, co może prowadzić do
hiperkalcemii. Wysokie dawki jonów wapniowych przyjmowane wraz z glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego mogą
wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Doustne podawanie soli wapnia zmniejsza wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin
oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i
związków fluoru.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: 15 ml 2-3 razy na dobę. Dzieci do 6 lat: 5 ml 2-3 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 10 ml 2-3 razy na dobę. Między
podawaniem preparatu oraz antybiotyków z grupy tetracyklin lub związków fluoru należy zachować 3 h przerwy.
Uwagi
U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób leczonych dużymi dawkami witaminy D należy monitorować stężenie wapnia we krwi.

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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