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Calcium syrop pomarańczowy 150 ml (butelka szklana)
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
100 ml roztworu zawiera 29,4 g glukonolaktobionianu wapnia i 6,4 g laktobionianu wapnia; 5&nbsp;ml (1 łyżeczka syropu) = 2,85 mmol
Ca = 5,7 mEq Ca. Dostępny w smakach: jeżynowym, truskawkowym, wiśniowym, pomarańczowym i bananowym.

Wskazania i działanie

Uzupełnienie niedoborów wapnia, zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania (ciąża, laktacja, okresy intensywnego
wzrostu u dzieci, rekonwalescencja, złamanie kości, krzywica). Wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych, stanów
zapalnych, osteomalacji.
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. Zawarte w preparacie organiczne związki wapnia są łatwo
przyswajalne przez organizm. Podanie preparatu uzupełnia niedobory wapnia w organizmie oraz prowadzi do zmniejszenia
obrzęków i odczynów alergicznych.

Przeciwwskazania
Hiperkalcemia (hiperparatyreoidyzm, hiperwitaminoza D), ciężka hiperkalciuria, niewydolność nerek znacznego stopnia. Ostrożnie
stosować u pacjentów z kamicą nerkową lub leczonych preparatami naparstnicy.

Dawkowanie
Dzieci w wieku od 2 do 11 lat – 2,5 ml do 5 ml dwa razy na dobę
Dzieci w wieku od 12 do 17 lat – 5 ml do 10 ml dwa do trzech razy na dobę
Dorośli – 15 ml dwa do trzech razy na dobę

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/calcium-syrop-pomaranczowy-150-ml-butelka-szklana.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

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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