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Ibuvit D3 2000 IU x 60 kaps
 

Cena: 24,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibuvit D3 2000 IU w postaci kapsułek miękkich jest stosowany w profilaktyce i leczeniu niedoborów witaminy D oraz jego skutków.
Produkt przeznaczony jest do stosowania przez pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 11 lat o prawidłowej masie
ciała. Składnikiem czynnym leku Ibuvit D3 2000 IU jest cholekalcyferol.

Na co jest Ibuvit D3 2000 IU? Wskazaniem do stosowania leku Ibuvit D3 2000 IU jest niedobór witaminy D. Lek można przyjmować
także profilaktycznie. Jest to zasadne w okresach zmniejszonej ekspozycji na promieniowanie słoneczne – w tym szczególnie w okresie
październik–kwiecień, gdy rzadziej przebywa się poza domem z odsłoniętym ciałem. Lek może być przyjmowany także latem, jeśli
pacjent nie spędza dostatecznie dużo czasu na słońcu, jednak zazwyczaj zaleca się przerwanie jego stosowania w cieplejszych
miesiącach. Lek Ibuvit D3 2000 IU można też zażywać w celu leczenia wspomagającego osteoporozy u pacjentów dorosłych.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek miękkich Ibuvit D3 2000 IU. W skład każdej kapsułki wchodzi 50 µg cholekalcyferolu, czyli
dawka 2000 IU tej substancji czynnej. W leku zawarte są również substancje pomocnicze. Przed przyjęciem kapsułki należy zapoznać
się z dołączoną do opakowania ulotką i – o ile lekarz nie wskaże inaczej – postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami. Kapsułki
Ibuvit D3 2000 IU powinny być przyjmowane wraz z głównym posiłkiem, co ułatwia wchłanianie witaminy D. Kapsułki należy połykać w
całości i popijać je odpowiednią ilością wody.

Rekomendowane dawkowanie leku Ibuvit D3 2000 IU w przypadku profilaktyki niedoborów witaminy D to 1 kapsułka dziennie
przyjmowana w okresie październik–kwiecień bądź przez cały rok, jeśli jest to zasadne. Pacjentki w ciąży również mogą przyjmować lek,
jednak wcześniej powinny skonsultować się w tej kwestii z lekarzem. Zazwyczaj zalecane dzienne dawkowanie witaminy D u kobiet w
ciąży wynosi 2000 IU, co odpowiada 1 kapsułce miękkiej Ibuvit D3 2000 IU. W leczeniu wspomagającym osteoporozy także należy
stosować 1 kapsułkę Ibuvit D3 2000 IU dziennie, chyba że lekarz wskaże inaczej.

W czasie stosowania leku Ibuvit D3 2000 IU u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Cześć z nich wymaga
pilnego kontaktu z lekarzem. Są to obrzęki twarzy, gardła i języka, trudności z oddychaniem i połykaniem, a także pokrzywka. Możliwe są
także inne skutki uboczne leku Ibuvit D3 2000 IU. Niezbyt często kapsułki przyczyniają się do wzrostu stężenia wapnia we krwi. Mogą
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też powodować świąd, wysypkę lub pokrzywkę.

Istnieją również przeciwwskazania do stosowania leku Ibuvit D3 2000 IU. Można do nich zaliczyć nadwrażliwość na cholekalcyferol lub
którykolwiek ze składników pomocniczych kapsułek. Leku nie należy stosować przy hiperkalcemii lub hiperkalciurii, a także przy
hiperwitaminozie witaminy D. Kapsułki Ibuvit D3 2000 IU nie powinny być podawane dzieciom w wieku poniżej 11 lat. Nie należy
przyjmować go także w przypadku skłonności do tworzenia się kamieni nerkowych, przy ciężkiej niewydolności nerek bądź kamicy
nerkowej.

Opis
1 kapsułka zawiera 50 mikrogramów (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3).

Składniki
Colecalciferol

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Na całkowitą dawkę witaminy D u pacjentów składa się zawartość witaminy D w innych przyjmowanych produktach leczniczych i
spożywanych pokarmach bogatych w witaminę D oraz witamina wytwarzana przez organizm w wyniku ekspozycji na promieniowanie
słoneczne. W Polsce dostateczna ekspozycja na światło słoneczne jest możliwa tylko w okresie od maja do września i wymaga co
najmniej 15-minutowego przebywania na słońcu dziennie w godzinach od 10.00 do 15.00, z odkrytymi przedramionami i podudziami,
bez używania kremów z filtrami UV. Należy zachować ostrożność stosując witaminę D u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz
monitorować jej wpływ na stężenie wapnia i fosforu. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wapnienia tkanek miękkich. W przypadku
pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczonych produktem Ibuvit D3 należy kontrolować parametry gospodarki wapniowo-
fosforanowej. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów otrzymujących leczenie w związku z chorobą układu
sercowo-naczyniowego (glikozydy nasercowe, w tym naparstnica). Witaminę D należy ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą ze
względu na ryzyko nasilonej przemiany witaminy D do jej czynnej postaci. U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w
surowicy i w moczu. W populacji ogólnej nie ma istotnych wskazań do oznaczania 25(OH)D. Pacjenci przyjmujący inne leki, suplementy
diety zawierające witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity czy analogi witaminy D przed przyjęciem produktu Ibuvit D3
powinni poradzić się lekarza celem dobrania odpowiedniej dawki. Pacjenci z otyłością (dorośli - BMI ≥ 30 kg/m2 pc., dzieci, młodzież -
BMI > 90. centyla) wymagają dwukrotnie większej dawki witaminy D niż zalecana rówieśnikom o prawidłowej masie ciała. Nie ma
wystarczających danych dotyczących wpływu podawania witaminy D na powstawanie kamieni w nerkach, choć występowanie takiego
ryzyka jest możliwe, zwłaszcza w przypadku dodatkowej suplementacji wapnia. Należy indywidualnie rozważyć potrzebę dodatkowej
suplementacji wapnia. Należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu. W przypadku długotrwałego stosowania witaminy D,
zwłaszcza dawek dobowych znacznie przekraczających dawki zalecane, należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu
oraz kontrolować czynność nerek przez pomiar stężenia kreatyniny. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów w podeszłym
wieku oraz przy jednoczesnym leczeniu glikozydami nasercowymi czy diuretykami tiazydowymi zmniejszającymi wydalanie wapnia z
moczem.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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