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Calcium Sandoz + Witamina C orange 1g x 10 tabl
 

Cena: 18,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Calcii carbonas, Calcii
glubionas

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka musująca zawiera: substancje czynne: Laktoglukonian wapnia 1.0 g, Węglan wapnia 0.327 g Kwas askorbowy (witamina C)
1.0 g - równoważne 260 mg wapnia zjonizowanego. Składniki pomocnicze: Sacharynian sodu; glikol polietylenowy 4000; sacharoza;
wodorowęglan sodu; bezwodny kwas cytrynowy; beta-karoten; aromat gorzki, aromat francuski &quot;polvaromas&quot;; aromat
cytrynowy &quot;tetrarome&quot;.

Wskazania i działanie

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu koniecznej
dla jego właściwego funkcjonowania. Stanowi istotny składnik tkanki kostnej i jest niezbędny dla jej prawidłowego rozwoju, jak
również dla procesów sprawnego działania nerwów, mięśni, serca, a także prawidłowego krzepnięcia krwi. Dodatkowo wapń
pośredniczy również w działaniu hormonów a zmniejszając przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działa
przeciwobrzękowo i przeciwwysiękowo. Kwas askorbowy (witamina C) należy do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie i
odgrywa ważną rolę w procesach biologicznych. Bierze udział w procesach utleniania i redukcji, jest niezbędny w procesie
wytwarzania kolagenu, tkanki chrzęstnej, zębiny, elastyny, odbudowie tkanek i detoksykacji organizmu. Duże dawki witaminy C
do 1 g na dobę są skuteczne w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. Niedobory wapnia i kwasu
askorbowego mogą być spowodowane wynikiem niewłaściwego odżywiania się lub zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony
organizmu.
Wskazania do stosowania: zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminę C w: spadku odporności organizmu; w przebiegu
chorób infekcyjnych; w okresie rekonwalescencji; w leczeniu następstw niedoborów wapnia i witaminy C; wspomagająco w
leczeniu przeziębień i grypy; u osób palących papierosy.

Dawkowanie
Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody. Dorośli i dzieci powyżej 7. roku życia: 1 tabletka musująca dziennie. Dzieci w
wieku od 3. do 7. lat: 0,5 tabletki musującej dziennie. Niemowlęta: zgodnie z zaleceniami lekarza. Przedawkowanie: dotychczas nie
zgłoszono przypadków ostrego przedawkowania Calcium Sandoz + Vitamin C orange. Takie przedawkowanie mogłoby spowodować
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łagodne zaburzenia żołądkowo - jelitowe. W razie przypadkowego przedawkowania leku w okresie przyjmowania wysokich dawek
witaminy D należy pić dużo wody i porozumieć się lekarzem.
Preparatu Calcium Sandoz + Vitamin C orange nie powinny przyjmować osoby uczulone na którykolwiek z jego składników (lista
składników została podana w tej ulotce w części skład), osoby z kamicą szczawianową dróg moczowych, anemią syderoblastyczną,
hemochromatozą oraz wrodzonym deficytem krwinkowej dehydrogenazy - G-6-P. Jak również osoby z hipercalcemią (wysokim
poziomem wapnia we krwi), z hipercalcurią (wysokim poziomem wapnia w moczu) oraz osoby z ciężką niewydolnością nerek. Zalecane
środki ostrożności: w przypadku łagodnej hipercalcurii (zbyt dużo wapnia w moczu), której towarzyszy niewielkie lub umiarkowane
upośledzenie czynności nerek, lub gdy w przeszłości dochodziło do powstawania kamieni w drogach moczowych - należy kontrolować
poziom wapnia wydalanego z moczem i zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów. W razie potrzeby dawkę leku można
zmniejszyć lub przerwać jego stosowanie.Niewskazane jest podawanie wit. C pacjentom w czasie radio- i/lub chemioterapii. Dawka
dobowa kwasu askorbowego powyżej 1 g może fałszować wyniki analiz w krwi i moczu opartych na reakcjach utleniania i redukcji.
Calcium Sandoz + Vitamin C orange zawiera kwas cytrynowy, toteż preparatu nie powinni stosować pacjenci z ciężkim upośledzeniem
czynności nerek, szczególnie gdy otrzymują oni preparaty zawierające glin. Pacjenci z cukrzycą powinni wziąć pod uwagę, że jedna
tabletka Calcium Sandoz + Vitamin C orange zawiera 2.0 g cukru. Pacjenci wymagający stosowania diety niskosodowej, muszą wziąć
pod uwagę , że zawartość sodu w jednej tabletce musującej leku wynosi 0.27&nbsp;g. Lek należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią: preparat Calcium Sandoz + Vitamin C orange może być
przyjmowany w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów,
obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: preparat Calcium Sandoz + Vitamin C orange nie wykazuje wpływu na zdolność
prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

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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