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Vitaminum B compositum x 50 draż (Polfa Warszawa)
 

Cena: 4,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 draż

Postać Drażetki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Vitaminum b

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Vitaminum B Compositum w postaci drażetek doustnych to produkt, w skład którego wchodzą witaminy z grupy B, które nie są
magazynowane w organizmie i wymagają dostarczania z zewnątrz.
Na co jest Vitaminum B Compositum?
Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka i leczenie niedoborów witamin z grupy B. Lek może być przydatny w przypadku
wzmożonego zapotrzebowania na witaminy z grupy B, gdy zdrowa dieta okazuje się niewystarczająca, aby pokryć potrzeby organizmu.
Ten lek może być szczególnie pomocny przy stanach gorączkowych, po oparzeniach, a także przy przewlekłych i wyniszczających
chorobach, czy też w ramach rekonwalescencji, a oprócz tego w przypadku zaburzeń trawienia bądź schorzeń żołądkowo-jelitowych,
którym towarzyszą zaburzenia wchłaniania witamin.

W opakowaniu znajduje się 50 drażetek Vitaminum B Compositum.
W skład każdej z nich wchodzą
3 mg witaminy B1 oraz 5 mg witaminy B2, a także 5 mg witaminy B6. Formułę uzupełnia dawka 40 mg nikotynamidu oraz 5 mg
pantotenianu wapnia, a także składniki pomocnicze.

Lek powinien być przyjmowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w jego ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zalecane dawkowanie
Vitaminum B Compositum u dzieci to 1 drażetka przyjmowana 1–3 razy na dobę. Dawkowanie dla osób dorosłych to natomiast
zazwyczaj 1 tabletka drażowana Vitaminum B Compositum przyjmowana w częstotliwości 3–5 razy na dobę.

Lek może wykazywać u niektórych osób pewne działania niepożądane, chociaż do tej pory przy stosowaniu prawidłowych dawek
Vitaminum B Compositum nie zaobserwowano skutków ubocznych. Stosowanie Vitaminum B Compositum w nadmiarze może
natomiast prowadzić do tachykardii, zaczerwienienia skóry, rumienia twarzy, a także pokrzywki lub wysypki, biegunki, bólów głowy i
osłabienia, a dodatkowo do drażliwości i bezsenności.
Przeciwwskazaniem Vitaminum B Compositum jest nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze tabletek drażowanych. Lek
należy stosować ostrożnie w przypadku niewydolności nerek, hiperkalcemii i kamicy układu moczowego.
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Opis
Każda tabletka drażowana zawiera: 3 mg witaminy B1, 5 mg witaminy B2, 5 mg witaminy B6, 40 mg witaminy PP, 5 mg wapnia
pantotenianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna i sacharoza. Każda tabletka zawiera 34,65 mg laktozy
jednowodnej. Tabletki drażowane.

Składniki
Nicotinamide, Pantothenic Acid, Pyridoxine, Riboflavin, Thiamine

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
Vitaminum B compositum należy stosować ostrożnie u pacjentów z hiperkalcemią, kamicą układu moczowego lub niewydolnością
nerek.
U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek dawkę produktu należy zmniejszyć do 1 tabletki drażowanej na dobę. Ze względu
na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość sacharozy, produktu nie powinni stosować
pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub
niedoborem sacharazy-izomaltazy. Produkt zawiera lak żółcieni pomarańczowej (E 110), może powodować reakcje alergiczne.

Producent
Polfa Warszawa 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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