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Calcium sanosvit syrop bananowy 150 ml
 

Cena: 9,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent NYCOMED PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Calcium Sanosvit w postaci syropu bananowego jest produktem z glukonolaktobionianem wapnia oraz laktobionianem wapnia.
Można go podawać dzieciom, poza tym może być stosowany również przez młodzież oraz pacjentów dorosłych. Lek jest przeznaczony
do stosowania doustnego, a dzięki zawartości organicznych związków wapnia jest łatwo przyswajalny przez organizm. Produkt może
być stosowany przez pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią. Na co jest Calcium Sanosvit? Wskazaniem do stosowania
syropu jest profilaktyka oraz uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie. Lek może być stosowany np. w okresie ciąży lub laktacji,
poza tym znajduje zastosowanie w przypadku wspomagającej walki z objawami alergii lub w leczeniu osteoporozy.

W opakowaniu znajduje się 150 ml Calcium Sanosvit. W skład 5 ml syropu wchodzi 1442,5 mg glukonolaktobionianu wapnia oraz 313,6
mg laktobionianu wapnia, a także składniki pomocnicze. Każde 5 ml syropu (co odpowiada 1 łyżeczce) zawiera 114 mg jonów wapnia
oraz składniki pomocnicze. Zanim pacjent zastosuje lek Calcium Sanosvit, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Jeżeli lekarz nie wskaże inaczej, należy postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami. Sugerowane dawkowanie
Calcium Sanosvit u dzieci w wieku do 6 lat to 1 łyżeczka podawana 2–3 razy na dobę. Dzieciom w wieku 6–12 lat należy natomiast
podawać 2 łyżeczki syropu 2–3 razy na dobę, a młodzież i pacjenci dorośli mogą stosować 1 łyżkę stołową syropu w częstotliwości 2–3
razy na dobę.

Syrop każdorazowo powinien być przyjmowany w postaci nierozcieńczonej, a po odmierzeniu odpowiedniej dawki należy dokładnie
zakręcić jego butelkę. Nie należy stosować dawek większych niż wskazane, gdyż mogą wystąpić objawy przedawkowania. Można do
nich zaliczyć nudności i wymioty, a także brak łaknienia, wzmożone pragnienie, wielomocz, zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz
osłabienie mięśni.

W czasie stosowania leku Calcium Sanosvit u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdego są
one obecne. Rzadkie skutki uboczne Calcium Sanosvit to zaburzenia żołądkowo-jelitowe różnego typu, w tym np. biegunka lub zaparcia,
a także wzdęcia. U osób z niewydolnością nerek lek może przyczynić się do hiperkalcemii, która zwykle objawia się brakiem łaknienia,
osłabieniem mięśniowym, wielomoczem, a nawet uszkodzeniem nerek. Mogą pojawić się też działania niepożądane leku inne od
opisanych w ulotce.
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Lek Calcium Sanosvit ma przeciwwskazania, więc nie należy korzystać z niego w każdym przypadku. Syropu nie powinny przyjmować
osoby z nadwrażliwością na choć jeden ze składników produktu. Przeciwwskazaniem jest również hiperkalcemia, która często
występuje chociażby u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych lub przy hiperwitaminozie witaminy D oraz szpiczaku
mnogim i przerzutach nowotworowych do kości. Lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów, którzy stosują wysokie dawki
witaminy D. Przeciwwskazaniem jest też cukrzyca oraz galaktozemia.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: glukonolaktobionian wapnia i laktobionian wapnia.
Inne składniki leku to: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny, aromat bananowy, woda oczyszczona.

5 ml syropu zawiera:

Glukonolaktobionian wapnia 1442,5 mg
Laktobionian wapnia 313,6 mg
5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) zawiera 114 mg jonów wapnia

Wskazania i działanie
Sanosvit Calcium jest lekiem, w postaci syropu o smaku bananowym, zawierającym jako substancje czynne glukonolaktobionian wapnia
i laktobionian wapnia.

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu i
prawidłowego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych. Stanowi on istotny składnik tkanki kostnej, warunkuje
prawidłowe przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejszając
przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych wapń działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie.

Zawarte w leku organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm. Podanie leku uzupełnia niedobory wapnia w
organizmie oraz prowadzi do zmniejszenia obrzęków i odczynów alergicznych.
Sanosvit Calcium stosowany jest w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru wapnia w organizmie, np. w okresie ciąży lub laktacji, w
leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.

Dawkowanie
Podawać doustnie.
Dzieci do 6 lat: łyżeczkę do herbaty 2 do 3 razy na dobę
Dzieci od 6 do 12 lat: 2 łyżeczki do herbaty 2 do 3 razy na dobę.
Młodzież i dorośli: łyżkę stołową 2 do 3 razy na dobę
Syrop należy podawać w postaci nierozcieńczonej.
Po zastosowaniu należy szczelnie zamknąć opakowanie.
Lek może być stosowany zarówno u dzieci jak i dorosłych, jednakże ze względu na formę syropu i przyjemny smak jest głównie
stosowany u dzieci.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Sanosvit Calcium:
Jeśli u pacjenta występuje:

uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia w surowicy krwi), np. u chorych z nadczynnością gruczołów przytarczycznych,
hiperwitaminozą D, szpiczakiem mnogim i przerzutami nowotworów do kości,
ciężka hiperkalciuria (zwiększone wydalanie wapnia z moczem).
Jeśli pacjent przyjmuje duże dawki witaminy D.
Jeśli pacjent jest chory na galaktozemię lub cukrzycę

Ciąża i karmienie piersią:
Lek Sanosvit Calcium można stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią
Przechowywanie:
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie zamrażać
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Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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