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Vitaminum B2 Teva 3 mg x 50 tabl drażowanych
 

Cena: 7,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 drażetek

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Riboflavinum

Opis produktu
 

Skład

Jedna tabletka drażowana zawiera 3 mg ryboflawiny (Riboflavinum).
Substancje pomocnicze to: rdzeń: sacharoza, laktoza jednowodna, talk, skrobia ziemniaczana, guma arabska, kwas stearynowy,
otoczka: talk, guma arabska, sacharoza, żółcień chinolinowa (E104), Opaglos 6 000 white (zawiesina złożona z etanolu, szelaku,
wosku Carnauba (E903), wosku pszczelego (E901))

Wskazania i działanie
Wskazania:

profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy B2
pomocniczo:

w terapii lekami moczopędnymi
po antybiotykoterapii
przed i po zabiegach chirurgicznych
w zaburzeniach czynności wątroby, żołądka i jelit, połączonych z uporczywymi biegunkami
w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcje różnego pochodzenia, stany zapalne skóry,
nadczynność tarczycy, choroby psychosomatyczne, alkoholizm)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Profilaktycznie:
Dzieci od 4 roku życia, młodzież:
3 do 6 mg (1 do 2 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych.
Dorośli:
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3 do 9 mg (1 do 3 tabletek drażowanych) dziennie w dawkach podzielonych. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dziennej.

Działania niepożądane
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Bardzo rzadko: skórne reakcje alergiczne (wysypka, swędzenie, wrażliwość na światło, uczucie pieczenia/kłucia);
Zaburzenia żołądka i jelit:
Bardzo rzadko: nudności, wymioty;
Badania diagnostyczne:
Bardzo rzadko: zaburzenia wyników oznaczenia stężenia amin katecholowych w moczu metodą fluorymetryczną, oznaczenia stężenia
urobilinogenu (z zastosowaniem odczynnika Ehrlicha) (po dużych dawkach witaminy B2).
Witamina B2 może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu. Objaw ten nie powinien budzić niepokoju.

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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