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Calperos 500 mg x 30 kaps
 

Cena: 16,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent TEVA PHARMACEUTICALS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcii carbonas

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Profilaktycznie w zapobieganiu i uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy.
Nieprawidłowe żywienie produktami ubogimi w wapń;
Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń:

Okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży.
W przebiegu ciąży i podczas laktacji.

Stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji po złamaniach kości.
Wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych
Zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych.
Zmniejszone stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek,
poddawanych dializom i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej.

Skład
Jedna kapsułka twarda Calperos 500 zawiera 200mg jonów wapnia w postaci 500mg węglanu wapnia (Calcii carbonas).

Substancje pomocnicze:magnezu stearynian, talk. Skład kapsułki żelatynowej: tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

Dawkowanie
Dorośli:
CALPEROS 500: 1 do 2 kapsułek twardych (od 200 mg do 400 mg wapnia) 2 do 3 razy na dobę;
Nie należy stosować więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę, czyli nie więcej niż 6 kapsułek twardych leku CALPEROS 500.
Dzieci powyżej 7 roku życia i młodzież:
CALPEROS 500: 1 kapsułka twarda (200 mg wapnia zjonizowanego) do 3 razy dziennie.
Zaleca się zażywanie leku podczas posiłku.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.
Hiperkalcemia spowodowana nadczynnością przytarczyc, nadczynnością tarczycy, hiperwitaminozą D, nowotworami
odwapniającymi bez przerzutów do kości, nowotworami dającymi przerzuty do kości, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,
sarkoidozą.
Ciężka hiperkalciuria.
Kamica nerkowa.
Leczenie glikozydami naparstnicy.

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.
 

Galeria
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