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Calcium sandoz forte 500 mg x 20 tabl
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka musująca zawiera: substancje czynne: 1132 mg wapnia laktoglukonianu + 875 mg węglanu wapnia (co odpowiada 500 mg
lub 12,5 mmol jonów wapnia). Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, aromat pomarańczowy (zawiera: olejek
pomarańczowy, maltodekstrynę, gumę arabską, sorbitol (E420), dekstrozę), aspartam (E951), makrogol 6000, wodorowęglan sodu.

Wskazania i działanie

Substancje czynne leku Calcium Sandoz Forte to związki zawierające wapń. Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym,
niezbędnym do budowania i prawidłowego funkcjonowania kości. Jest wchłaniany w jelicie cienkim i rozprowadzany z krwią po
organizmie.

Jest niezbędny w procesach sprawnego działania nerwów, mięśni, serca, a także prawidłowego krzepnięcia krwi. Dodatkowo wapń
pośredniczy również w działaniu hormonów. Aby spełniać te funkcje musi być on dostarczany do tkanek w odpowiednim stężeniu. 
Calcium Sandoz Forte jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i może być stosowany jednocześnie z innymi
preparatami w celu leczenia i zapobiegania osteoporozie. Calcium Sandoz Forte może być również stosowany jednocześnie z witaminą
D3 w leczeniu krzywicy i osteomalacji.

Dawkowanie
Dzieci: 1 tabletka musująca raz lub dwa razy na dobę (równoważność 500-1000 mg wapnia). Dorośli: 1 tabletka raz, dwa lub trzy razy na
dobę (równoważność 500-1500 mg wapnia). Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody (około 200 ml) i wypić bezpośrednio
po rozpuszczeniu. Lek Calcium-Sandoz Forte można przyjmować niezależnie od posiłków. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest
za mocne lub za słabe należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. W przypadku zażycia większej dawki leku Calcium Sandoz Forte niż
zalecana: W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawami przedawkowania mogą
być: nudności, wymioty, pragnienie lub zaparcia. Uzupełnianie wapnia w ilościach większych niż 2000 mg/dobę przez kilka miesięcy
stanowi wartość progową i może być przyczyną zatrucia. Długotrwałe przedawkowanie prowadzące do hiperkalcemii może powodować
zwapnienie naczyń krwionośnych i narządów wewnętrznych. Stosowanie leku Calcium Sandoz Forte z jedzeniem i piciem: Lek nie
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powinien być zażywany w ciągu 2 godzin od spożycia produktów bogatych w kwas szczawiowy i fitynowy, takich jak: szpinak, rabarbar,
pełne ziarna zbóż.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Calcium Sandoz Forte w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku; zwiększonej zawartości
wapnia we krwi (hiperkalcemia); zwiększonego wydalania wapnia z moczem (hiperkalciuria); chorób nerek: kamica nerkowa, zwapnienie
nerek. Zachować szczególną ostrożność stosując Calcium Sandoz Forte: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wcześniej
występującą kamicą dróg moczowych lek należy przyjmować po konsultacji z lekarzem, szczególnie w przypadku przyjmowania leków
zawierających aluminium (będących składnikiem leków stosowanych w nadkwaśności). Nie należy jednocześnie z lekiem Calcium
Sandoz Forte stosować leków zawierających witaminę D bez zaleceń lekarza. U niektórych pacjentów lekarz może zlecić wykonanie
dodatkowych badań. Calcium Sandoz Forte powinien być przyjmowany przynajmniej 3 godziny po zażyciu bisfosfonianów lub fluorku
sodu a także przynajmniej 2 godziny po lub 4 do 6 godzin przed zażyciem leków zawierających tetracykliny ze względu na zmniejszenie
wchłaniania tych substancji przez wapń. Ciąża: Przed zastosowaniem leku Calcium Sandoz Forte należy zasięgnąć opinii lekarza lub
farmaceuty. W okresie ciąży ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na wapń zalecana dawka dobowa wynosi 1000-1300 mg. Nie
należy stosować dawki większej niż 1500 mg. Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku Calcium Sandoz Forte należy zasięgnąć
opinii lekarza lub farmaceuty. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na wapń w okresie karmienia piersią zalecana dawka dobowa
wynosi 1000-1300 mg. Znacząca ilość przyjmowanego wapnia jest wydzielana do mleka kobiecego. Nie powoduje to jednak żadnych
działań niepożądanych u karmionego niemowlęcia. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Lek Calcium Sandoz Forte nie wpływa na
zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calcium Sandoz
Forte: Jedna tabletka musująca zawiera 0,002 jednostki chlebowej, dlatego lek może być stosowany u pacjentów z cukrzycą. Każda
tabletka Calcium Sandoz Forte zawiera 68,45 mg sodu. Pacjenci ze zmniejszoną czynnością nerek i kontrolujący zawartość sodu w
diecie powinni zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem leku. Calcium Sandoz Forte zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny i może
być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Calcium Sandoz Forte zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

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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