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Vigalex Forte 2000 IU x 120 tabl
 

Cena: 58,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Vigalex Forte 2000 IU w postaci tabletek jest wyrobem, z którego mogą korzystać pacjenci dorośli oraz młodzież w wieku 11–18 lat
o prawidłowej masie ciała. Lek uzupełnia w organizmie poziom witaminy D (cholekalcyferol), która jest istotna między innymi dla
prawidłowej budowy i kondycji kości.

Na co jest Vigalex Forte 2000 IU? Wskazaniem do stosowania leku jest zapobieganie niedoborowi witaminy D u pacjentów dorosłych
oraz u dzieci. Lek może być też stosowany w celu profilaktyki niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, a także pacjentek
spodziewających się dziecka oraz karmiących piersią, jednak wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Wskazaniem do
stosowania leku Vigalex Forte 2000 IU jest też zapobieganie krzywicy oraz osteomalacji u dzieci i u dorosłych, poza tym produkt może
być stosowany w celu leczenia wspomagającego osteoporozy u pacjentów dorosłych.

W opakowaniu znajduje się 120 tabletek Vigalex Forte 2000 IU. W skład 1 tabletki wchodzi 20 mg proszku, co stanowi odpowiednik 0,05
mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). Skład leku uzupełniają substancje pomocnicze. Zanim pacjent zastosuje lek, powinien
zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Lek Vigalex Forte 2000 IU należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w
ulotce, chyba że lekarz wskaże inaczej. Rekomendowane dawkowanie Vigalex Forte 2000 IU zależne jest od wieku pacjenta oraz
wskazań, w związku z którymi lek jest stosowany. Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie 1000–2000 IU na dobę, chyba że mowa o
leczeniu wspomagającym osteoporozy, wtedy dawka dzienna witaminy D może wynosić 2000–4000 IU. Szczegółowe dawkowanie
Vigalex Forte 2000 IU opisano w ulotce dołączonej do opakowania. Tabletki Vigalex Forte 2000 IU należy połykać w całości, popijając
odpowiednią ilością wody. Nie należy przyjmować większych dawek leku niż zalecane.

Lek Vigalex Forte 2000 IU może u niektórych pacjentów powodować działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdej
osoby, która będzie stosować lek. Z częstością nieznaną produkt powoduje biegunkę, zaparcia, nudności, a także wzdęcia i bóle brzucha.
Inne możliwe skutki uboczne Vigalex Forte 2000 IU to natomiast pokrzywka i świąd skóry, a także wysypka. Jeśli lek będzie stosowany
długotrwale w wysokich dawkach, może też przyczynić się do hiperkalcemii. Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek działań
niepożądanych leku, w tym również tych, które nie zostały opisane w ulotce, stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Lek Vigalex Forte 2000 IU ma przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy powinien z niego korzystać.
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Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek ze składników leku. Produkt nie powinien być również przyjmowany
przez pacjentów z hiperkalcemią i hiperkalciurią, poza tym nie należy go stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek bądź w
przypadku kamicy nerkowej. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Vigalex Forte 2000 IU jest też rzekoma niewydolność przytarczyc.

Skład
Jedna tabletka zawiera 20 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU)cholekalcyferolu (witaminy D3).

Wskazania i działanie

Lek Vigalex Forte zawiera substancję czynną witaminę D3 (cholekalcyferol), ważną w procesie tworzenia kości.
Witamina D3 (cholekalcyferol) jest przez organizm wytwarzana w skórze pod wpływem światła słonecznego (promieniowanie
UV), może być też dostarczana do organizmu z pokarmem.
W niedoborach witaminy D występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).
Lek Vigalex Forte jest stosowany:

w zapobieganiu niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych
w profilaktyce niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem
w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
w leczeniu wspomagającym osteoporozy u dorosłych

Produkt leczniczy Vigalex Forte przeznaczony jest dla pacjentów w wieku od 11 lat z prawidłową masą ciała.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria,
kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być
obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne
są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania.

Dawkowanie

Młodzież od 11 do 18 lat
zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000 IU na dobę
zapobieganie krzywicy i osteomalacji: 2000 IU na dobę

Dorośli z prawidłową masą ciała
zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000 IU na dobę
zapobieganie krzywicy i osteomalacji: 2000 IU na dobę
leczenie wspomagające osteoporozy: 2000 do 4000 IU na dobę

Kobiety planujące ciąże, w ciąży i karmiące piersią.
Należy poradzić się lekarza w celu ustalenia dawki witaminy D, jaką pacjentka powinna przyjmować w okresie ciąży.
Zazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU na dobę, niezależnie od pory roku, chyba, że lekarz zaleci inny sposób
dawkowania.W czasie ciąży kobiety powinny stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, ponieważ ich
zapotrzebowanie na witaminę D może różnić się w zależności od zasobów ustrojowych witaminy D.

Pacjenci z niewydolnością nerek.
Leku nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością nerek bez kontroli lekarza.

Pacjenci z niewydolnością wątroby.
Bez specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

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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