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Vitaminum C 200 mg x 50 tabl powlekanych (Teva)
 

Cena: 8,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA KUTNO

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest kwas askorbowy.
Inne składniki leku to  laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana. Otoczka: hypromeloza,
tytanu dwutlenek (E 171), glicerol, magnezu stearynian, polisorbat 80, ksylitol, aromat cytrynowy, lak żółcieni chinolinowej (E
104)

Wskazania i działanie
Lek Vitaminum C Teva 200 mg jest wskazany w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru witaminy C w organizmie w okresach
rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych,gojeniu ran po oparzeniach oraz u osób palących papierosy. Lek można stosować
pomocniczo w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, w stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego,
pokarmowego i moczowego

Dawkowanie
Podanie doustne.
Dorośli
zapobiegawczo: 100 mg na dobę
pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 500 mg na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 5 lat
pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 200 mg na dobę.
Lek należy stosować w trakcie posiłku

Przeciwwskazania
Nie podawać dużych dawek (powyżej 1 g dziennie) w kamicy nerkowej moczanowej i szczawianowej.
Duże dawki mogą powodować odkładanie się kamieni szczawianu wapnia w drogach moczowych.
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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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