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Cerutin x 125 tabl powl
 

Cena: 10,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 tabl

Postać Tabletki

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Rutosidum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Cerutin w postaci tabletek powlekanych z witaminą C i rutyną jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, młodzieży i
dzieci. Na co pomaga Cerutin? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka chorób wirusowych – zwłaszcza w okresach
osłabionej odporności. Stosować go można także w stanach niedoborów witaminy C i rutyny. Lek wpływa na pracę układu
odpornościowego, mobilizując go do pracy oraz chroniąc organizm przed wirusami. Produkt redukuje ryzyko infekcji górnych dróg
oddechowych, a jeśli już do nich dojdzie, skraca czas choroby. Witamina C zawarta w produkcie dodatkowo wspomaga produkcję
kolagenu, korzystnie wpływając na stan naczyń krwionośnych – w tym na ich szczelność oraz wytrzymałość.

W opakowaniu znajduje się 125 tabletek powlekanych Cerutin. W skład 1 tabletki wchodzi 100 mg kwasu askorbowego oraz 25 mg
rutozydu trójwodnego. Formułę leku uzupełniają składniki pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana oraz
powidon, a oprócz tego stearynian magnezu, laktoza jednowodna, hypromeloza i dwutlenek tytanu, a także makrogol 6000 oraz tlenek
żelaza żółty. Lek należy stosować według zaleceń lekarza lub zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotce. Osoby dorosłe powinny
przyjmować profilaktycznie 1–2 tabletki Cerutin na dobę, a w stanach niedoboru witaminy C 1–2 tabletki 2–4 razy na dobę. Dzieciom do
lat 12 profilaktycznie można podawać 1 tabletkę Cerutin na dobę, a w stanach niedoboru witaminy C 1–2 tabletki 2 razy na dobę.
Młodzieży w wieku powyżej 12 lat można podawać profilaktycznie 1–2 tabletki Cerutin na dobę, a w stanach niedoboru witaminy C 1–2
tabletki 2–4 razy na dobę.

Lek Cerutin może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane. Zaliczyć do nich można bóle głowy i wysypkę, a także
nudności, biegunkę, wymioty oraz niestrawność. Produkt może też prowadzić do zakwaszenia moczu, a oprócz tego do krystalizacji
szczawianów, moczanów oraz cytrynianów wapnia w drogach moczowych. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Cerutin jest
nadwrażliwość na jego składniki, a dodatkowo stosowanie leków przeciwkrzepliwych, sulfonamidów, NLPZ, związków żelaza, TLPD i
aminoglikozydów.

Skład
Substancje czynne: kwas askorbowy i rutozyd trójwodny.
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian; otoczka: laktoza jednowodna,
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hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172).
1 tabletka zawiera 100 mg kwasu askorbowego oraz 25 mg rutozydu trójwodnego.

Wskazania i działanie
Lek Cerutin to preparat, w którym substancją czynną jest kwas askorbowy (witamina C) oraz rutozyd trójwodny (rutyna). Jego specjalne
działanie sprawia, że polecany jest on głównie w leczeniu infekcji wirusowych, a także w celu wzmocnienia odporności w okresach jej
osłabienia (jesienią i zimą). Kwas askorbowy wspiera układ odpornościowy w walce z wirusami, a także skraca okres utrzymywania się
objawów infekcji. Rutyna wykazuje natomiast działanie wazoprotekcyjne, co związane jest z uszczelnianiem i uelastycznianiem naczyń
krwionośnych. Lek Cerutin ma zatem za zadanie hamować rozwój procesu rozprzestrzeniania się patogenów w organizmie.

Wskazania do stosowania leku Cerutin:

niedobór witaminy C oraz/lub rutyny;
stan ogólnego osłabienia organizmu, obniżonej odporności oraz zmiennych warunków atmosferycznych (okres jesienny i
zimowy);
profilaktyka i łagodzenie objawów infekcji wirusowych.

Dawkowanie
Lek Cerutin należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami opisanymi na ulotce lub według zaleceń lekarza czy też farmaceuty.

Dorośli: profilaktycznie 1-2 tabletki na dobę, natomiast w stanach niedoboru witaminy C od 1 do 2 tabletek 2-4 razy na dobę.
Dzieci i młodzież: w przypadku dzieci do 12 lat profilaktycznie 1 tabletka na dobę lub 1-2 tabletki 2 razy na dobę w stanach niedoboru
witaminy C. U dzieci powyżej 12 lat profilaktycznie 1-2 tabletki na dobę lub 1-2 tabletki 2-4 razy na dobę w stanach niedoboru witaminy
C.

Przeciwwskazania
Lek Cerutin nie jest zalecany pacjentom, u których występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję
pomocniczą. Lek może wchodzić w interakcje z następującymi grupami leków:

przeciwkrzepliwymi (warfaryna);
sulfonamidami;
TLPD, aminoglikozydami;
NLPZ;
związkami żelaza.

Działania niepożądane
Podobnie jak każdy lek, Cerutin może wywoływać szereg działań niepożądanych. Warto pamiętać, że poniższe działania nie pojawiają się
u każdego, a ich częstość występowania nie jest znana:

zakwaszenie moczu, które niesie ze sobą krystalizację szczawianów, moczanów i cytrynianów wapnia w drogach moczowych;
nudności, wymioty, niestrawność, biegunka;
bóle głowy;
wysypka.

Długotrwałe przyjmowanie leku Cerutin w dawce powyżej 1 mg może doprowadzić do wystąpienia kamicy nerkowej. Lek można
stosować wyłącznie u dzieci, które potrafią połykać tabletki.

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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