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Multisanostol 600 ml
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 600 ml

Postać Płyny doustne

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Multi-Sanostol w postaci syropu jest wielowitaminowym preparatem dedykowanym dzieciom powyżej 1. roku życia, młodzieży oraz
pacjentom dorosłym. W swojej formule zawiera nie tylko ważne dla rozwoju i funkcjonowania organizmu witaminy w optymalnie
dobranych dawkach, ale też związki wapnia.

Na co jest Multi-Sanostol? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka niedoborów witamin lub uzupełnienie tych niedoborów. Lek
może być pomocny w przypadku zwiększonego zapotrzebowania organizmu na witaminy. Może się sprawdzić w przypadku spadku
koncentracji i większej podatności na infekcje, braku apetytu, a dodatkowo przy przemęczeniu, dynamicznym wzroście, wyczerpaniu
fizycznym i psychicznym lub też w momentach rekonwalescencji po chorobach czy antybiotykoterapii.

W opakowaniu znajduje się 600 ml syropu Multi-Sanostol. W skład 10 ml syropu wchodzi 2400 j.m. witaminy A – retinolu palmitynianu,
200 j.m. witaminy D3 – cholekalcyferolu, 2 mg witaminy B1 – tiaminy chlorowodorku, a także 2 mg witaminy B2 – ryboflawiny sodu
fosforanu, 1 mg witaminy B6 – pirydoksyny chlorowodorku i 100 mg witaminy C – kwasu askorbowego. W formule można znaleźć też 2
mg witaminy E – all-rac-α-tokoferylu octanu, 10 mg witaminy PP – nikotynamidu, 4 mg dekspantenolu, a także 50 mg wapnia
glukonianu i 50 mg wapnia fosforomleczanu. Lek zawiera w składzie również substancje pomocnicze.

Lek Multi-Sanostol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami zawartymi w dołączonej do niego ulotce. Przed
każdym odmierzeniem dawki leku należy energicznie wstrząsnąć jego butelką. Jeśli produkt będzie stosowany przez dorosłych,
młodzież i dzieci powyżej 6. roku życia, należy podawać 10 ml syropu dwa razy na dobę, co odpowiada 2 łyżeczkom syropu Multi-
Sanostol. Jeśli produkt będzie stosowany przez dzieci w wieku 1–6 lat, należy podawać 5 ml syropu dwa razy na dobę, co odpowiada 1 
łyżeczce syropu Multi-Sanostol dwa razy na dobę. Nie powinno się przekraczać zalecanej dawki leku.

Lek Multi-Sanostol może też wykazywać u niektórych działania niepożądane. W pojedynczych przypadkach przyczynia się do
wystąpienia reakcji alergicznych – pojawienie się ich objawów wymaga odstawienia leku i kontaktu z lekarzem. Wystąpienie innych
objawów niepożądanych nieopisanych w ulotce produktu lub nasilenie skutków ubocznych opisanych w ulotce również stanowią
wskazania do kontaktu z lekarzem.
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Przeciwwskazaniem do stosowania Multi-Sanostol jest wiek poniżej 12 miesięcy życia oraz nadwrażliwość na składniki czynne lub
pomocnicze produktu. Syropu nie powinni stosować też pacjenci z hiperkalcemią bądź hiperkalcynurią, a także osoby z hiperwitaminozą
(A lub D). Nie jest to również lek dedykowany osobom z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharozy-izomaltazy, a dodatkowo
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem w
kwestii ewentualnego stosowania leku. Produktu nie powinno się łączyć z innymi preparatami zawierającymi w składzie witaminę A lub
witaminę D.

Skład
10 ml syropu Multi-Sanostol zawiera następujące substancje czynne:

Witamina A - retynolu palmitynian 2400 j.m.
Witamina D3 - cholekalcyferol 200 j.m.
Witamina B1 - tiaminy chlorowodorek 2mg
Witamina B2 - ryboflawiny sodu fosforan 2mg
Witamina B6 - pirydoksyny chlorowodorek 1mg
Witamina C - kwas askorbowy 100mg
Witamina E - all-rac-α-tokoferylu octan 2mg
Witamina PP - nikotynamid 10mg
Dekspantenol 4mg
Wapnia glukonian 50mg
Wapnia fosforomleczan 50mg

Substancje pomocnicze leku: sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, agar, tragakanta, ekstrakt słodowy, olejek pomarańczowy,
koncentrat soku grejpfrutowego, koncentrat soku pomarańczowego, sodu benzoesan (E 211), kwas sorbowy (E 200), wapnia
sacharynian czterowodny, polisorbat 80, olej słonecznikowy, all-rac-α-tokoferol, woda oczyszczona.

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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