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Vitaminum E 300 mg/1 ml krople 10 ml (Medana)
 

Cena: 10,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Vitaminum E w postaci kropli od Medana Pharm to produkt, którego składnikiem aktywnym jest octan D,L-a-tokoferolu. Na co jest
Vitaminum E? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka oraz leczenie stanów niedoboru witaminy E w organizmie, które
towarzyszą niejednokrotnie nieprawidłowemu odżywianiu, czy też różnego rodzaju zaburzeniom przemiany materii. Lek można
stosować również wspomagająco w przypadku chorób, dla których charakterystyczne jest zwiększone wytwarzanie wolnych rodników.

W opakowaniu znajduje się 10 ml Vitaminum E. W skład 1 ml kropli wchodzi 300 mg octanu D,L-a-tokoferolu, co oznacza, że 1 kropla
Vitaminum E zawiera dawkę 10 mg (10 j.m.) octanu D,L-a-tokoferolu. Zalecane dawkowanie Vitaminum E opisano w ulotce dołączonej
do leku i należy go przestrzegać, chyba że lekarz indywidualnie wyda inne zalecenia. Dawkowanie należy dostosować do przyczyny
przyjmowania leku oraz wieku pacjenta. Jeśli Vitaminum E jest stosowany zapobiegawczo przez osoby dorosłe i młodzież, zaleca się
podawanie 3 kropli leku na dobę. W przypadku stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci do lat 6 zaleca się stosowanie 1 kropli leku
na dobę, a jeśli lek Vitaminum E będzie stosowany u dzieci w wieku 7–15 lat, należy podawać 2 krople leku na dobę. Nieco inaczej
wygląda lecznicze stosowanie leku, co szczegółowo opisano w dołączonej do niego ulotce.

Vitaminum E od Medana Pharm może powodować u niektórych działania niepożądane, jednak zwykle występują one przy długotrwałym
stosowaniu wysokich dawek leku. To między innymi bóle głowy, zmęczenie i osłabienie, a także zaburzenia ostrości widzenia, problemy
z układem pokarmowym oraz wysypka. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Vitaminum E jest nadwrażliwość na jego składniki. Lek
nie powinien być stosowany przy niedoborze witaminy K, a oprócz tego przy uczuleniu na orzeszki ziemne lub soję. Należy wiedzieć, że
witamina E jest antagonistą witaminy K, co może być ważne dla osób stosujących leki przeciwzakrzepowe bądź estrogeny. Ewentualne
stosowanie leku w ciąży i okresie laktacji należy skonsultować z lekarzem.

Opis
Każdy ml (około 27 kropli) zawiera 300 mg all-rac-α-tokoferylu octanu (int-rac-α Tocopherylis acetas). Każda kropla zawiera około 11 mg
octanu all-rac-α-tokoferylu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: olej arachidowy oczyszczony. Płyn doustny.

Składniki
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Vitamin E

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
Produkt należy ostrożnie stosować u osób przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe, estrogeny lub witaminę K.
Istnieją zgłoszenia, że duże dawki witaminy E mogą prowadzić do wzmożenia krwawień u pacjentów z niedoborem witaminy K lub u
pacjentów przyjmujących antagonistów witaminy K. U pacjentów tych należy monitorować czas protrombinowy i współczynnik czasu
protrombinowego (INR).

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma 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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