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Rutinoscorbin x 210 tabl
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 210 tabl

Postać Tabletki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ascorbic acid, Rutosidum

Opis produktu
 

Wstęp
Łatwiej zapobiegać chorobie, niż później ją leczyć, dlatego Twój organizm wymaga odpowiedniego wsparcia każdego dnia.
Rutinoscorbin to lek, który pomaga budować odporność i może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i wtedy, gdy zaczynasz
chorować. Produkt jest lekiem o połączonym działaniu rutozydu i witaminy C, która jest potrzebna Twojemu organizmowi do
wzmocnienia systemu odpornościowego. Witamina C jest również niezbędna w wielu procesach metabolicznych, ułatwia przyswajanie
żelaza oraz uczestniczy w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny. Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne oraz chroni witaminę C przed
utlenianiem, dzięki czemu dłużej zachowuje swoje właściwości. Rutinoscorbin może być stosowany w stanach zwiększonego
zapotrzebowania na witaminę C, podczas przeziębień i zakażeń wirusowych – w tym grypy, a także jako wsparcie w nadmiernej
przepuszczalności naczyń. To Twoja codzienna rutyna, aby zwiększyć odporność organizmu i nie dać się chorobie!

Lek Rutinoscorbin w postaci tabletek jest produktem z witaminą C i rutozydem, który może być stosowany profilaktycznie i
leczniczo. Na co jest Rutinoscorbin? Wskazaniem do stosowania leku są stany niedoboru witaminy C oraz stany zwiększonego
zapotrzebowania na nią. Lek może być stosowany między innymi w przypadku przeziębienia oraz przy infekcjach wirusowych, w tym
grypy. Pomocniczo lek można stosować przy nadmiernej przepuszczalności naczyń krwionośnych. Zawarty w leku rutozyd działa na nie
wzmacniająco. Dodatkowo rutozyd zabezpiecza witaminę C przed utlenianiem, co pozwala na zachowanie jej prawidłowych
właściwości. Witamina C ma natomiast działanie przeciwutleniające i wspomaga tworzenie kolagenu i hemoglobiny, a oprócz tego
ułatwia przyswajanie żelaza.

W opakowaniu znajduje się 210 tabletek Rutinoscorbin. W skład 1 tabletki wchodzi 25 mg rutozydu oraz 100 mg witaminy C (kwasu
askorbowego), a także składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej
do opakowania. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, opisane w ulotce dawkowanie Rutinoscorbinu powinno być przestrzegane. W przypadku
stosowania leku Rutinoscorbin profilaktycznie zaleca się przyjmowanie 1–2 tabletek produktu na dobę. Jeśli natomiast lek
Rutinoscorbin będzie przyjmowany w stanach niedoboru witaminy C w organizmie, należy przyjmować 1–2 tabletek w częstotliwości 4
razy na dobę. Jeśli lek miałby być podawany dzieciom w wieku poniżej 6 lat, dawkowanie należy wcześniej skonsultować z lekarzem.

W czasie stosowania leku Rutinoscorbin u pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie muszą pojawić się one u
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każdego. Lek bardzo rzadko przy stosowaniu w dawkach ponad 600 mg witaminy C na dobę przyczynia się do wystąpienia reakcji
alergicznych, w tym reakcji nadwrażliwości, poza tym może powodować ból lub zawroty głowy. Możliwe skutki uboczne leku
Rutinoscorbin to też wymioty i nudności, a także ból brzucha, biegunka i niestrawność. Lek może przyczynić się do zmęczenia. Z
częstością nieznaną lek Rutinoscorbin powoduje zaczerwienienie skóry lub kamicę nerkową, poza tym może przyczynić się do
większego oddawania moczu. Stosowanie bardzo dużych dawek witaminy C może przyczyniać się do zaburzeń wodno-elektrolitowych i
powodować rozpad krwinek czerwonych oraz osłabienie działania witaminy B12. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie biegunkę, nudności,
wymioty bądź ból głowy czy zaczerwienienie skóry i wzmożone oddawanie moczu, powinien przestać stosować lek i skonsultować się z
lekarzem.

Lek Rutinoscorbin ma przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku należy z niego korzystać. Nie powinien być stosowany w
przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. Preparat nie jest zalecany, jeżeli pacjent zmaga się z kamicą szczawianową
lub miał ją w przeszłości. Przeciwwskazaniem do stosowania leku są też choroby związane z gromadzeniem żelaza w organizmie.

Opis
Łatwiej zapobiegać chorobie, niż później ją leczyć, dlatego Twój organizm wymaga odpowiedniego wsparcia każdego dnia.
Rutinoscorbin to lek, który pomaga wspierać odporność* i może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i wtedy, gdy zaczynasz
chorować. Produkt jest lekiem o połączonym działaniu dwóch czynnych substancji: rutozydu i witaminy C, która jest potrzebna Twojemu
organizmowi do wsparcia systemu odpornościowego. Witamina C jest również niezbędna w wielu procesach metabolicznych, ułatwia
przyswajanie żelaza oraz uczestniczy w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny. Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne oraz chroni
witaminę C przed utlenianiem, dzięki czemu dłużej zachowuje swoje właściwości. Rutinoscorbin może być stosowany w stanach
zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, podczas przeziębień i zakażeń wirusowych – w tym grypy, a także jako wsparcie w
nadmiernej przepuszczalności naczyń. Dodatkowo Rutinoscorbin jest łatwe w dawkowaniu. To Twoja codzienna rutyna, aby wspierać
odporność organizmu i nie dać się chorobie! *w przypadku niedoboru witaminy C

Cechy

25 mg + 100 mg, Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum
OTC - Lek wydawany bez recepty.
 pomaga wspierać odporność
Produkt jest lekiem o połączonym działaniu dwóch czynnych substancji: rutozydu i witaminy C

Składniki
Jedna tabletka zawiera jako substancje czynne 25 mg rutozydu (Rutosidum) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg kwasu
askorbowego (Acidum ascorbicum), Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, magnezu
stearynian, talk, alkohol poliwinylowy, Składniki otoczki: Opadry Ii 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu
dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa aluminium lak

Stosowanie
Podanie doustne. Lek stosować doustnie w stanach niedoboru witaminy C, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C
(przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa), pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek
na dobę. W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed
zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przeciwwskazania
Lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

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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