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Vitaminum E 200 mg x 20 kaps (Medana)
 

Cena: 5,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Tocopherolum

Opis produktu
 

Wstęp
Vitaminum E 200 mg to lek występujący w postaci kapsułek. Preparat leczniczy znajduje zastosowanie w leczeniu niedoborów witaminy
E. Stosuje się go również wspomagająco w terapii miażdżycy, chorobie (i jej profilaktyce) niedokrwiennej serca oraz w leczeniu schorzeń,
które są powiązane ze stresem oksydacyjnym.

Witamina E jest korzystna i potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Substancja ta jest współodpowiedzialna
za rozwój i funkcjonowanie układu mięśniowego i nerwowego, chroniąc je przed uszkodzeniami, które wyrządzają wolne rodniki.
Witamina E jest także niezbędnym składnikiem dla wielu procesów przemiany materii.

Lek Vitaminum E 200 mg może być stosowany przez dorosłych pacjentów.

Vitaminum E 200 mg Medana to lek wydawany pacjentom bez recepty (Lek OTC).

Prezentowane opakowanie produktu “Vitaminum E 200 mg Medana” zawiera 20 kapsułek leku.

Wskazania i działanie
Głównymi wskazaniami do zastosowania leku Vitaminum E 200 mg Medana są:
● niedobór witaminy E, wynikający z zaburzeń przemiany materii lub nieprawidłowego odżywiania pacjenta,
● wspomaganie leczenia miażdżycy, chorób związanych ze stresem oksydacyjnym, chorobie niedokrwiennej serca (oraz w jej wtórnej
profilaktyce).

Witamina E to substancja czynna leku Vitaminum E Medana, która wykazuje właściwości antyoksydacyjne (tzn. chroni organizm
człowieka przed uszkodzeniami, które mogłyby wywoływać wolne rodniki). Składnik ten jest idealną ochroną czerwonych krwinek przed
hemodializą.

Przeciwwskazania
Preparat leczniczy Vitaminum E 200 mg zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych) - nie należy go stosować, jeśli pacjent ma
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alergię na orzeszki ziemne, soję.

Vitaminum E 200 mg Medana nie należy stosować:
● u dzieci i młodzieży,
● gdy u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na witaminę E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
● gdy u pacjenta występuje niedobór witaminy K (istnieje wówczas ryzyko wystąpienia krwawień).

Nie zalecane jest stosowanie preparatu w czasie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Nie należy stosować leku Vitaminum E 200 mg Medana w połączeniu z innymi preparatami/lekami/suplementami diety, które zawierają
witaminę E w swoim składzie ze względu na możliwość przedawkowania.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, tak też Vitaminum E 200 mg Medana może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego stosującego go
pacjenta one wystąpią.

Częstość nieznana (dotyczy dawek, które przekraczają 1200 mg na dobę):
● nudności, biegunka,
● osłabienie, zmęczenie,
● ból głowy, zaburzenia ostrości widzenia,
● wysypka.

Preparat leczniczy może wchodzić w interakcje z następującymi składnikami:

● z witaminą K (szczególnie u osób przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny),
● z witaminą A (witamina E zwiększa jej wchłanianie, wykorzystywanie oraz magazynowanie),
● związkami żelaza,
● Kolestyramina i kolestypol (zmniejszają wchłanianie witaminy E),
● środkami o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, ubichinon, aminokwasy zawierające siarkę)
● lekami, które zmniejszają przyswajanie tłuszczu (np. Orlistat), olejami mineralnymi (zaburzone wchłanianie witaminy E z przewodu
pokarmowego).

Dawkowanie
Lek Vitaminum E 200 mg należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty.

Vitaminum E 200 mg należy przyjmować po spożyciu posiłku. Kapsułkę połknąć i popić dużą ilością wody.
Lek ten stosuje się doustnie.

Profilaktyczne przyjmowanie leku Vitaminum E 200 mg powinno przebiegać według następujących dawek:
Dorośli: 1-2 kapsułki na dobę.

Dawkowanie w stanach niedoboru witaminy E ustala lekarz.
Młodzieży i dzieciom do 8. roku życia zaleca się stosowanie mniejszych dawek preparatu Vitaminum E - 100 mg. Dzieciom poniżej 8.
roku życia zaleca się podawanie witaminy E w formie płynnej.

Nie należy stosować leku Vitaminum E 200 mg Medana w połączeniu z innymi preparatami/lekami/suplementami diety, które zawierają
witaminę E w swoim składzie ze względu na możliwość przedawkowania.

Przechowywanie
Vitaminum E 200 mg Medana należy przechowywać w temperaturze pokojowej, której wartość nie przekracza 25 stopni Celsjusza.

Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Składniki
Preparat leczniczy Vitaminum E 200 mg charakteryzuje się następującym składem:
Substancja czynna: all-rac-α-tokoferylu octan (int-rac-α-Tocopherylis acetas).
Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, parahydroksybenzoesan etylu (E214), koszenila (E120), woda oczyszczona.
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1 kapsułka Vitaminum E 200 mg zawiera 200 mg all-rac-α-tokoferylu octan.

Producent
Medana Pharma S.A.
Wojska Polskiego 73
98-200 Sieradz

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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