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Vitaminum A+E x 20 kaps (Medana)
 

Cena: 5,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Retinoli acetas, Tocopheroli acetas

Opis produktu
 

Wstęp
Vitaminum A+E to lek, który przeznaczony jest do stosowania u pacjentów z niedoborem witaminy A oraz witaminy E. Taki stan objawia
się u nich najczęściej zaburzeniem przemiany materii, zaburzeniem odporności, niedowidzeniem zmierzchowym, zmianami
chorobowymi nabłonków oraz błon śluzowych.

Lek Vitaminum A+E przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży powyżej 15. roku życia.

Prezentowane opakowanie produktu leczniczego Vitaminum A+E firmy Medana zawiera 20 kapsułek leku.

Wskazania i działanie
Vitaminum A+E jest lekiem, który stosuje się w leczeniu niedoborów witaminy A oraz witaminy E. Braki wymienionych substancji w
organizmie mogą objawiać się:
● zaburzeniami wzrostu,
● niedowidzeniem zmierzchowym,
● zaburzeniami przemiany materii,
● mniejszą odpornością organizmu na zakażenia i infekcje,
● zmianami chorobowymi błon śluzowych i nabłonków.

Vitaminum A+E można także stosować wspomagająco w przypadku:
● cukrzycy,
● kolagenoz,
● profilaktyki miażdżycy naczyń,
● niedokrwistości hemolitycznej,
● profilaktyki schorzeń, których etiologia związana jest z „wolnymi rodnikami”, takich jak: nowotwory, miażdżyca, choroba niedokrwienna
serca. Jest to szczególnie istotne u osób, które przebywają w skażonym środowisku lub są narażone na stres, a także u palaczy,
● schorzeniach układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył).
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Zawarte w produkcie leczniczym Vitaminum A+E substancje aktywne wykazują następujące działanie:
● Witamina A - bierze udział we wzroście i rozwoju kości, procesach immunologicznych, różnicowanie i utrzymaniu tkanki nabłonkowej
oraz funkcjonowaniu narządu wzroku, a także w metabolizmie tłuszczy, białek i węglowodanów.
● Witamina E - przeciwutleniacz, który chroni organizm przed związkami o charakterze utleniającym.

Obie witaminy (A+E) stosowane razem zwiększają ochronę organizmu przed wolnymi rodnikami, które odpowiadają m.in. za szybsze
starzenie się.

Dawkowanie
Vitaminum A + E należy przyjmować tak, jak określono to w ulotce dołączonej do opakowania lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty.
Lek należy przyjmować doustnie.
Zalecana dawka leku Vitaminum A + E w zastosowaniu profilaktycznym:
1 lub 2 kapsułki preparatu leczniczego dziennie.
W przypadku niedoborów witamin schemat przyjmowania ustala lekarz indywidualnie z pacjentem.
Lek Vitaminum A + E należy stosować w czasie spożywania lub po zjedzeniu posiłku.
Podczas stosowania leku nie powinno się spożywać alkoholu.

Przeciwwskazania
Leku Vitaminum A + E nie należy stosować w następujących przypadkach:

● jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę A lub E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
● jeśli pacjent ma niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień);
● jeśli pacjent ma zespół złego wchłaniania ze stolcami woskowymi;
● jeśli pacjent ma ciężką niewydolność lub marskość wątroby;
● jeśli pacjent ma niedrożność dróg żółciowych;
● jeśli pacjent przeszedł zespolenie jelita czczego z krętym;
● jeśli pacjent ma poniżej 15 lat;
● jeśli pacjentka karmi piersią.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, tak też Vitaminum A + E może powodować następujące działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (dotyczy przyjęcia dawki powyżej 4 kapsułek na dobę):
biegunka, bóle brzucha, nudności, inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego,
osłabienie mięśniowe, bóle głowy, nieostre widzenie, uczucie zmęczenia.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
Preparat leczniczy Vitaminum A+E może wchodzić w interakcje z:
● innymi lekami zawierającymi witaminę A,
● olejem mineralnym (ograniczenie wchłaniania witamin A i E),
● lekami przeciwzakrzepowymi,
● estrogenami,
● środkami o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, aminokwasami zawierającymi siarkę),
● żelazem (ograniczenie wchłaniania),
● izotretinoiną.

Przechowywanie
Vitaminum A+E należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.
Preparat Vitaminum A+E powinno chronić się przed światłem i wilgocią. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
Lek Vitaminum A+E należy umieścić w temperaturze pokojowej, której wartość nie przekracza 25 stopni Celsjusza.
Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności, widocznego na opakowaniu preparatu.

Opis
1 kapsułka zawiera 2500 IU Retinoli palmitas (retynolu palmitynianu) i 200 mg int-rac-α-Tocopherylis acetas (all-rac-α-tokoferylu octanu).
Kapsułki elastyczne.
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Składniki
Retinol, Vitamin E

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Należy zachować ostrożność stosując Vitaminum A + E Medana: u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne leki
przeciwzakrzepowe lub estrogeny (należy monitorować wskaźnik Quicka - czas protrombinowy); u pacjentów z niewydolnością nerek lub
wątroby; u kobiet w ciąży. Decyzję o stosowaniu Vitaminum A + E Medana podczas ciąży może podjąć jedynie lekarz po rozważeniu
ryzyka i korzyści.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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