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Orocal d3 lemon x 30 tabl do żucia
 

Cena: 18,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl do żucia

Postać Tabletki do ssania

Producent NYCOMED PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcium, Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka
1250 mg węglanu wapnia (ekwiwalent 500 mg wapnia elementarnego), 400 IU witaminy D3 (ekwiwalent 10µg cholekalciferolu).
Substancje pomocnicze: sorbitol, powidon, izomaltoza, aromat (cytrynowy), magnezu stearynian, aspartam, moni- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, alfa-tokoferol, olej sojowy uwodorniony, sacharoza, żelatyna, skrobia kukurydziana.

Wskazania i działanie

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku. Preparat uzupełniający witaminę D i wapń,
jako dodatek do specyficznego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru wapnia i witaminy D.
niedobór wapnia i witaminy D oraz stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń, np. u osób w podeszłym wieku;
profilaktyka osteoporozy;
uzupełnienie leczenia podstawowego osteoporozy (np. w leczeniu bisfosfonianami).

Dawkowanie
Stosować doustnie, przeciętnie 1 tabletkę 2 razy na dobę. tabletkę można żuć lub ssać.

Przeciwwskazania

schorzenia i stany prowadzące do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii,
kamica nerkowa,
hiperwitaminoza D,
nadwrażliwość na soję lub orzechy arachidowe,
nadwrażliwość na substancje czynne lub na którakolwiek substancje pomocniczą.

Działania niepożądane
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Niezbyt często może wystąpić: hiperkalcemia i hiperkalciuria.
Rzadko mogą wystąpić: zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha i biegunka, świąd, wysypka i pokrzywka.

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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