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Rutinoscorbin x 90 tabl
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, 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!

Rutinoscorbin to połączenie dwóch składników aktywnych: rutozydu (rutyny) oraz kwasu askorbinowego (witaminy C), które wspomaga
odporność organizmu podczas wzmożonych zachorowań na grypę i przeziębienie. Jest lekiem, który stosowany jest również przy
nadmiernej przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz przy zaburzeniach mikrokrążenia i chorobach żył.

Rutinoscorbin stosowany jest zarówno jako profilaktyka przeziębień i grypy, jak i w trakcie choroby, łagodząc jej objawy i skracając czas
leczenia. Stosowanie preparatu po przebytej infekcji podnosi nadszarpniętą odporność organizmu, chroniąc go przed nawrotem
dolegliwości.
Rutinoscorbin wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciwutleniające.
Wysoka zawartość witaminy C i rutozydu ułatwiającego jej wchłanianie i przedłużającego działanie to precyzyjna odpowiedź również na
wszelkie niedobory witaminy C w organizmie.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: rutozyd oraz kwas askorbowy (witamina C).

Jedna tabletka zawiera 25 mg rutozydu oraz 100 mg kwasu askorbowego.
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Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu
stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzi: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek
(E171), talk, żółcień chinolinowa (E104)).

Wskazania i działanie
Rutinoscorbin to lek wskazany przy obniżonej odporności, w czasie wzmożonego narażenia na przeziębienie, grypę lub inną infekcję
wirusową. Jest stosowany przy niedoborze witaminy C. Rutinoscorbin zalecany jest również jako lek pomocniczy w nadmiernej
przepuszczalności naczyń krwionośnych, zaburzeniach mikrokrążenia, czy przy innych dolegliwościach żylnych.

Lek Rutinoscorbin może być stosowany w ramach zapobiegania przeziębieniom, czy infekcjom wirusowym, takim jak grypa,
wzmacniając odporność w okresie wzmożonych zachorowań. Preparat można stosować również w przebiegu choroby, łagodząc jej
objawy i skracając czas trwania infekcji. Rutinoscorbin wspiera też odporność po przebytej chorobie i zapobiega jej nawrotowi.
Podobnie w kwestii ochrony i wzmacniania naczyń włosowatych — Rutinoscorbin może być stosowany jako profilaktyka lub pomoc w
leczeniu występujących już dolegliwości.

Rutinoscorbin jest lekiem o połączonym działaniu rutozydu i witaminy C (kwasu askorbinowego).
Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne i zmniejsza ich przepuszczalność. Chroni także witaminę C przed utlenianiem, dzięki czemu
zachowuje ona dłużej swoje właściwości.
Witamina C działa przeciwutleniająco. Jest niezbędna w wielu procesach metabolicznych, uczestniczy m.in. w tworzeniu kolagenu i
hemoglobiny oraz ułatwia przyswajanie żelaza.
Rutinoscorbin wykazuje działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

Wskazania do stosowania:

w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa)
pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń.

Dawkowanie
W stosowaniu profilaktycznym: od 1 do 2 tabletek na dobę.
W stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobę.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Rutinoscorbin, jeśli pacjent ma:
uczulenie (nadwrażliwość) na rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
kamicę szczawianową (chorobę polegająca na powstawaniu złogów, tak zwanych „kamieni” w nerkach) lub miał ją w przeszłości
choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne
choroby mogące powodować nadmiar żelaza w organizmie

Działania niepożądane
Podczas stosowania dawek witaminy C większych niż 600 mg na dobę mogą wystąpić działania niepożądane:
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

reakcje alergiczne, w tym reakcje nadwrażliwości (skrócenie oddechu, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, wysypka skórna,
świąd)
ból głowy, zawroty głowy
wymioty, nudności, biegunka, niestrawność, ból brzucha
zmęczenie.

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane mogą wystąpić u niewielkiej liczby pacjentów, jednak ich częstość nie jest znana.

zaczerwienienie skóry
zwiększone oddawanie moczu, kamica nerkowa.

Bardzo duże dawki witaminy C (większe niż 10 g na dobę) mogą powodować zaburzenia wodno-elektrolitowe, lizę (rozpad) krwinek
czerwonych oraz znaczne osłabienie działania kobalaminy (witaminy B12).
W razie zaobserwowania następujących objawów: nudności, wymiotów, biegunki, bólu głowy, zaczerwienienia skóry lub zwiększonego
oddawanie moczu, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Rutinoscorbin i skontaktować się z lekarzem
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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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