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Vigantol 20000 j.m./ml krople 10 ml
 

Cena: 19,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Preparat zawiera witaminę D3 (cholekaclcyferol); stosowany jest w celu zapobiegania niedoborom i uzupełniania niedoborów witaminy
D3 oraz leczenia objawów związanych z jej niedoborem
Wskazania do stosowania preparatu obejmują:

zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
zapobieganie krzywicy u wcześniaków
zapobieganie chorobom w przypadku stwierdzonego ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych
zapobieganie niedoborom witaminy D w przypadku zaburzeń jej wchłaniania u dzieci i dorosłych
leczenie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych
leczenie niedoczynności przytarczyc u dorosłych.

Skład

1 ml (40 kropli) zawiera 500 µg cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 IU witaminy D 3 ).
Jedna kropla zawiera 12,5 µg cholekalcyferolu (co odpowiada 500 IU witaminy D 3 ).

Dawkowanie
Dorośli, młodzież (w wieku powyżej12 lat) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla roztworu na dobę (co odpowiada 500 IU witaminy D3).
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople roztworu na dobę (co odpowiada 1000 IU witaminy D3).
Noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca): 1 kropla roztworu na dobę (co odpowiada 500 IU witaminy D3).
Wcześniaki: 2 krople roztworu na dobę (1000 IU witaminy D3). Po osiągnięciu 40 tyg. życia wieku skorygowanego dawkę profilaktyczną
należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego. U wcześniaków, noworodków i niemowląt lek należy
stosować pod nadzorem lekarza. Preparatu nie należy stosować długotrwale lub w większych dawkach bez nadzoru lekarza.
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Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku:

hiperkalcemii i/lub hiperkalciurii (zwiększone stężenie wapnia we krwi i/lub zwiększone wydalanie wapnia z moczem)
kamicy nerkowej
ciężkiej niewydolności nerek
rzekomej niedoczynności przytarczyc.

Działania niepożądane
Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha i biegunka. Możliwe reakcje
nadwrażliwości, w tym świąd, wysypka i pokrzywka. W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek może wystąpić zwiększenie
stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia) i zwiększenie wydalania wapnia z moczem (hipercalciuria); w razie przedawkowania
sporadyczne przypadki śmiertelne.

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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