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Vitamin K+D3 x 40 kaps
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent LANGSTEINER

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Otoczka: olej MCT (trójglicerydy o średniej długości łańcucha), substancja przeciwutleniająca: mieszanina tokoferoli, witamina K1,
witamina D3 (cholekalcyferol).

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 40 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Witamina K i D3 dla niemowląt w mikrodawkach do postępowania dietetycznego dla niemowląt karmionych piersią ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na witaminę K i D3. Krople w kapsułkach "twist-off".

Witamina K jest jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczu. Jest ona niezbędna zarówno dla właściwej krzepliwości krwi jak i
dla gospodarki wapniowej i mineralizacji tkanek. Jest tez bardzo ważna dla właściwej pracy układu immunologicznego. Jej
niedobór może prowadzić do niebezpiecznej choroby krwotocznej noworodków. Oprócz jednorazowej dawki witaminy K w
szpitalu zaleca się również codzienne doustne podawanie preparatu witaminy K w mikrodawkach do 3-4 miesiąca życia dziecka.
Witamina D3 jest niezbędna dla metabolizmu wapnia, fosforu i witaminy A. Jest także niezbędna do prawidłowego rozwoju
kości i zębów, a jej niedobór u niemowląt i dzieci może powodować krzywice i opóźnienie wzrostu. Karmienie piersią jest
najlepsza forma żywienia dziecka w pierwszych miesiącach po urodzeniu.
Ilości witaminy K i D3 zawarte w kobiecym mleku są nie zawsze wystarczające. Zaleca się zatem codzienne doustne podawanie
niemowlętom karmionym piersią witaminy K w ilości 25 μg począwszy od 2 tygodnia życia do ukończenia 3 miesiąca życia.
Natomiast witaminę D3 w ilości 10 µg zaleca się podawać w pierwszych miesiącach życia, a szczególnie przez cały okres
karmienia piersią.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1 raz dziennie 1 kapsułkę.
Rekomendowana dzienna dawka witaminy K1 to 25μg, D3 to 10μg (400 j.m.), co odpowiada zawartości jednej kapsułki preparatu
Vitamin K+D3. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Należy przekręcić i oderwać końcówkę, a następnie
wycisnąć zawartość do buzi dziecka lub ściągniętego pokarmu matki. Zachować ostrożność przy podawaniu, aby dziecko nie połknęło
kapsułki.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Langsteiner sp. z o.o.
ul. Białoprądnicka 16,
31-221 Kraków

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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