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Cebion 100 mg/1 ml krople 30 ml
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
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  Nazwa   
  Cebion®  

PRODUKT   
  Cebion®, krople doustne, roztwór, 30 ml  

TYP PRODUKTU   
  PRODUKT LECZNICZY – OTC  

PODMIOT WPROWADZAJĄCY
 DO OBROTU

  
  Merck KGaA
  Frankfurter Str. 250
  64293 Darmstadt, Niemcy  
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LEK CEBION
®

 TO WITAMINA C
W KROPLACH DLA DZIECI.

 

  
  

POWSTAŁ, ABY ZAPOBIEGAĆ I LECZYĆ STANY NIEDOBORÓW WITAMINY C W PRZYPADKU,
KIEDY STOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ DIETY NIE WYSTARCZA.

 

  
  

SKŁAD

  1 ml (około 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).  

DAWKOWANIE

  U małych dzieci do 3. roku życia preparat należy podawać po uzgodnieniu z lekarzem. Jeśli nie występuje konieczność innego
dawkowania:
  niemowlęta i małe dzieci (od 28. dnia życia do końca 23. miesiąca życia): 5-8 kropli preparatu na dobę, najlepiej dodając krople do
butelki lub na łyżkę mleka, herbaty lub soku owocowego,
  dzieci (od 24. miesiąca życia do końca 11. roku życia): 10 kropli na dobę,
  młodzież (od 12. roku życia) i dorośli: 15-20 kropli na dobę.  

PRZECIWWSKAZANIA

  Produkt jest przeciwwskazany do stosowania: u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas askorbowy lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą, u pacjentów z kamicą nerkową, u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego w wywiadzie, u
pacjentów z zaburzeniami spichrzania żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna), u pacjentów z chorobą
wrzodową żołądka.  
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    Skrócona informacja o leku Cebion®
  Skład i postać farmaceutyczna: krople doustne, roztwór. 1 ml (około 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Wskazania do stosowania: Zapobieganie i leczenie stanów
niedoboru witaminy C w przypadkach kiedy stosowanie odpowiedniej diety nie wystarcza. Przeciwwskazania: Produkt jest przeciwwskazany do stosowania: u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na
kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów z kamicą nerkową, u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego w wywiadzie, u pacjentów z zaburzeniami
spichrzania żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna), u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza –
OTC. Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Str. 250, Darmstadt, Niemcy. Numer pozwolenia URPL,WMiPB: R/2593. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na
zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn.

26.09.2014 r.    
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    Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.    

 

  
  

  POL-OTH-1801-0028  

 

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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