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Witamina c monovitan 200 mg x 50 tabletek drażowanych
 

Cena: 7,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 tabletek drażowanych

Postać Tabletki

Producent PLIVA KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Skład
1 tabl. drażowana zawiera 200 mg kwasu askorbowego.

Wskazania i działanie

stany niedoboru witaminy C (niedostateczna podaż z dietą, m.in. w zespołach upośledzonego wchłaniania),
zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C (intensywny wysiłek fizyczny, okresy rekonwalescencji, zmniejszona odporność
organizmu, palenie papierosów, nadczynność gruczołu tarczowego, gruźlica),
wspomagająco w przeziębieniu i grypie, astmie, miażdżycy, utrudnionym gojeniu ran.

Witamina C - kwas askorbowy - jest związkiem niezbędnym dla organizmu. Pełni ważną rolę w procesach oksydoredukcyjnych, wpływa
na przemianę aminokwasów aromatycznych, metabolizm tyroksyny oraz syntezę katecholamin, hormonów steroidowych i insuliny.
Bierze udział w procesach fosforylacji glukozy i syntezy glikogenu. Ułatwia wchłanianie żelaza i bierze udział w syntezie hemoglobiny.
Wywiera stymulujący wpływ na procesy odpornościowe organizmu, prawdopodobnie przez wpływ na syntezę interferonu i przeciwciał.
W przypadkach niedoboru witaminy C dochodzi do zaburzeń syntezy kwasu hialuronowego, zaburzeń syntezy kolagenu,
nieprawidłowego funkcjonowania tkanki łącznej i procesów kostnienia. Obserwuje się objawy skazy naczyniowej, wadliwe tworzenie się
szkliwa zębów, zmiany w obrębie dziąseł i błon śluzowych jamy ustnej. Witamina C dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego. Jest
wydalana przez nerki, nieznacznie obniża pH moczu.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż. doustnie zapobiegawczo 200 mg dziennie; w zwiększonym zapotrzebowaniu 200-600 mg dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na kwas askorbowy. Nie należy stosować dawek powyżej 1 g dziennie w szczawianowej i moczanowej kamicy nerkowej
oraz w zaburzeniach przemiany żelaza.
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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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