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Vitaminum E 300 mg/1 ml krople 10 ml (Hasco-lek)
 

Cena: 10,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Tocopherolum

Opis produktu
 

Skład
1 ml (około 30 kropli) zawiera 300 mg (300 j.m.) dl-alfa octanu tokoferolu. 1 kropla zawiera &nbsp; ok. 10 mg (10 j.m.) dl-alfa octanu
tokoferolu.

Wskazania i działanie

Witamina E stosowana jest w&nbsp;profilaktyce i&nbsp;leczeniu stanów niedoboru w&nbsp;długotrwałym, nieprawidłowym
odżywianiu oraz zaburzeniach przemiany materii u&nbsp;noworodków, dzieci i&nbsp;dorosłych, np. na tle dziedzicznym
(abetalipoproteinemia, zespół złego wchłaniania, mukowiscydoza). Wspomagająco zalecana także w&nbsp;chorobach
związanych ze wzmożonym wytwarzaniem wolnych rodników, np. w&nbsp;miażdżycy i&nbsp;chorobie niedokrwiennej serca.
Witamina E jest jednym z&nbsp;niezbędnych składników odżywczych, chociaż jej rola nie jest dokładnie znana. Wspólnie
z&nbsp;selenem z&nbsp;pożywienia, chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed rozkładem przez wolne rodniki oraz
zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Ochrona przed wolnymi rodnikami wydaje się także istotna w&nbsp;rozwoju
i&nbsp;funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśniowego.

Dawkowanie
Zapobiegawczo: noworodki, niemowlęta i&nbsp;dzieci w&nbsp;wieku do 6 lat: 10 j.m. (1 kropla) na dobę, dzieci w&nbsp;wieku 7 do 15
lat: 20 j.m (2 krople) na dobę, młodzież i&nbsp;dorośli: 30 j.m. (3 krople) na dobę. Leczniczo: mukowiscydoza: noworodki
i&nbsp;niemowlęta (do 1 roku życia): 50 j.m. (5 kropli) na dobę, dzieci powyżej 1 roku życia: 100 j.m. (10 kropli) na dobę, młodzież
i&nbsp;dorośli: 100 do 200 j.m. (10 do 20) kropli na dobę; abetalipoproteinemia: dzieci i&nbsp;dorośli: 50 do 100 j.m./kg m.c. (5 do 10
kropli) na dobę. Lek może być podawany w&nbsp;łyżce płynu.

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
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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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