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Juvit witamina C krople 40 ml
 

Cena: 15,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Krople

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Juvit C to lek z witaminą C przeznaczony dla dzieci i niemowląt już od 28. dnia życia, jak również dla młodzieży i osób dorosłych.
Witamina C zawarta w leku Juvit C: 

bierze udział w metabolicznych procesach utleniania i redukcji zachodzących w komórkach
jest niezbędna do tworzenia kolagenu, elastyny i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju
chrząstki, kości, zębów, gojenia ran, zwiększa elastyczność naczyń włosowatych
wpływa na tworzenie ciał odpornościowych w organizmie
ułatwia wchłanianie żelaza w jelitach
jest niezbędna do syntezy steroidów nadnerczy, katecholamin, insuliny
bierze udział w przemianie aminokwasów aromatycznych i metabolizmie tyroksyny

Skład
Substancją czynną leku jest kwas askorbowy w ilości 100 mg w 1 ml. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glicerol, woda
oczyszczona.

Dawkowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka leku Juvit C to:

niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 24 miesiąca życia): 5-8 kropli raz na dobę dodane do pokarmu lub napoju.
dzieci (od 3 r.ż. do 11 r.ż.): 10 kropli raz na dobę.
młodzież (od 12 r.ż.) i dorośli: 15-20 kropli raz na dobę (w razie większego zapotrzebowania i w niedoborach dawkę można
podwoić i przyjmować dwa razy na dobę).

Lek można dodać do napoju lub pokarmu.
1 ml leku Juvit C odpowiada ok. 20 kroplom.
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Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku Juvit C bezpośrednio z butelki do ust dziecka.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Juvit C:

Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli u pacjenta występuje szczawianowa kamica nerkowa.

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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