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Ibuvit D3 4000 IU x 60 kaps
 

Cena: 25,95 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 4000 IU w postaci kapsułek miękkich jest produktem uzupełniającym w organizmie cholekalcyferol. Przeznaczony jest dla
osób dorosłych – szczególnie w miesiącach, podczas których organizm nie jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowania na
witaminę D.

Na co jest Ibuvit D3 4000 IU? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka niedoborów witaminy D oraz stanów wynikających z
tych niedoborów w przypadku osób dorosłych z otyłością (BMI ≥ 30). Substancją czynną leku jest cholekalcyferol, czyli substancja
identyczna z witaminą D, która produkowana jest w organizmie człowieka w związku z ekspozycją skóry na promieniowanie słoneczne.
Właściwy poziom witaminy D w organizmie jest bardzo ważny między innymi dla gospodarki wapniowej i budowy kości, a niedobory
mogą skutkować krzywicą u dzieci i osteomalacją u dorosłych. Profilaktyczne przyjmowanie Ibuvit D3 4000 IU jest zasadne w
miesiącach od października do kwietnia, gdy poziom ekspozycji skóry na światło słoneczne jest zbyt niski. W miesiącach letnich, gdy
pacjent przebywa na słońcu z odsłoniętą i niechronioną filtrami skórą przez co najmniej 15 minut, nie ma potrzeby profilaktycznego
przyjmowania witaminy D.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek miękkich Ibuvit D3 4000 IU. W skład każdej z nich wchodzi 100 µg (4000 IU) cholekalcyferolu
oraz składniki pomocnicze, czyli olej krokoszowy oczyszczony, a także żelatyna, glicerol i woda oczyszczona, a dodatkowo triglicerydy
kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że
lekarz indywidualnie je zmodyfikuje. Zwykle zalecana dawka Ibuvit D3 4000 IU to 1 kapsułka miękka na dobę połykana w całości i
popijana wodą. Lek najlepiej przyjmować wraz z głównym posiłkiem.

Lek Ibuvit D3 4000 IU może u części pacjentów wykazywać działania niepożądane. Pojawienie się objawów obrzęku
naczynioruchowego (obrzęk języka, gardła, twarzy, problemy z połykaniem i oddychaniem, pokrzywka) wymaga niezwłocznego
zgłoszenia się po pomoc medyczną. Jeśli chodzi o inne skutki uboczne Ibuvit D3 4000 IU, niezbyt często lek przyczyniać się może do
hiperkalcemii lub hiperkalcynurii. Rzadko natomiast powoduje świąd, wysypkę lub pokrzywkę. Działania niepożądane leku o nieznanej
częstości występowania to natomiast dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym między innymi zaparcia, bóle brzucha, a także
nudności, wzdęcia i biegunka. Zauważenie u siebie działań niepożądanych leku wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą – to
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wskazanie również, jeśli pojawią się skutki uboczne nieopisane w ulotce Ibuvit D3 4000 IU.

Przeciwwskazania Ibuvit D3 4000 IU to nadwrażliwość na cholekalcyferol lub pozostałe składniki leku, a także hiperkalcemia lub
hiperkalciuria. Produktu nie powinno się stosować przy problemach z nerkami i skłonności do kamieni nerkowych, a dodatkowo przy
hiperwitaminozie witaminy D. Kapsułek nie należy podawać osobom poniżej 18. roku życia oraz kobietom w ciąży. Przed
zastosowaniem produktu należy zapoznać się wnikliwie z jego ulotką.

Wskazania i działanie
Lek Ibuvit D3 4000 IU to produkt dostępny w formie miękkich, łatwych do połknięcia kapsułek, które zawierają substancję czynną –
cholekalcyferol, który jest identyczny z witaminą D3, wytwarzaną w organizmie człowieka i niezbędną do prawidłowego jego rozwoju.
Nośnikiem witaminy D w leku Ibuvit D3 4000 IU  jest oczyszczony olej z krokosza, który nie tylko ułatwia wchłanianie witaminy D3, ale
także pozwala na przyjmowanie leku niezależnie od posiłku.
Ibuvit D3 4000 IU odpowiada za zwiększenie wchłaniania wapnia w organizmie, a także ograniczenie jego wydalania przez nerki, co w
efekcie wspomaga budowę kości. Co ważne, lek zapobiega także osteomalacji.
Ibuvit D3 4000 IU zalecany jest do stosowania w sytuacji:

profilaktyki niedoboru witaminy D3;
w stanach wynikających ze zbyt niskiego poziomu witaminy D3 u osób dorosłych z otyłością (osteomalacja, osteoporoza);
zapobieganiu krzywicy i osteomalacji.

Działania niepożądane
Ibuvit D3 4000 IU  może powodować szereg działań niepożądanych, które nie występują u każdego pacjenta. Jeśli wystąpią takie
objawy obrzęku naczynioruchowego jak:

obrzęk twarzy;
obrzęk języka;
obrzęk gardła (krtani);
trudności w połykaniu;
trudności w oddychaniu
pokrzywka,
zaleca się natychmiastowe skontaktowanie z lekarzem. Wśród działań niepożądanych, jakie również mogą się pojawić,
wymienia się:
niezbyt często (mniej niż 1 na 100 pacjentów): hiperkalcemia, hiperkalcynuria;
rzadko (mniej niż 1 na 1000 przypadków): wysypka, świąd, pokrzywka;
częstość nieznana: zaparcia, gazy, nudności, bóle brzucha, biegunka.

Opis
1 kapsułka zawiera 100 mikrogramów (4000 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
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względu na ryzyko nasilonej przemiany witaminy D do jej czynnej postaci. U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w
surowicy i w moczu. 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 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.
 

Galeria
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