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Ibuvit C 100 mg/ml krople 30 ml
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Ibuvit C są to krople doustne zawierające jako substancję czynną kwas askorbowy (witaminę C)
Witamina C jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Łatwo ulega rozkładowi pod wpływem licznych czynników zewnętrznych, np.
światła, wysokiej temperatury oraz tlenu zawartego w powietrzu.
Witamina C uczestniczy w procesie tworzenia wielu tkanek organizmu (m.in. chrząstek, kości, zębów), a także wpływa na proces
gojenia się ran i zrastania złamań kości oraz czynność układu odpornościowego.

Skład

Substancją czynną leku jest kwas askorbowy. Każdy ml zawiera 100 mg kwasu askorbowego. Każda kropla zawiera 5 mg kwasu
askorbowego.
Pozostałe składniki to: substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona.

Dawkowanie

U dzieci w wieku do 3 lat lek należy podawać po uzgodnieniu z lekarzem.
Zalecana dawka leku Ibuvit C (o ile lekarz nie zaleci inaczej):
u niemowląt i dzieci do 2 lat: 5 do 8 kropli na dobę, dodane do napoju lub pokarmu;
u dzieci od 2 do 11 lat: 10 kropli na dobę;
u młodzieży od 12 do 17 lat: 15 do 20 kropli na dobę.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Ibuvit C:

jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
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jeśli pacjent ma szczawianową kamicę nerkową;
jeśli pacjent ma zwiększone stężenie żelaza w organizmie w wyniku np. nadmiernego pobrania żelaza (hemochromatoza),
anemii sierpowatej, ilościowego zaburzenia syntezy hemoglobiny (talasemia) oraz zatruć produktami zawierającymi żelazo.

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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