
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Calcium gluconicum, 0.5g, 50 tabletek
 

Cena: 19,68 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Calcium Gluconicum Farmapol to produkt leczniczy do stosowania m.in. w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń, niedoboru
wapnia w organizmie, osteoporozie, przy złamaniach.

Skład
Substancją czynnąleku jest: glukonian wapnia (Calcii gluconas).

1 tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia w postaci 500 mg wapnia glukonianu.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), magnezu stearynian.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.
Dorośli: 1 do 2 tabletek 4 razy na dobę.

Działanie
Calcium Gluconicum Farmapol zawiera w swoim składzie wapń, który jest pierwiastkiem biorącym udział w wielu procesach, m.in. w
przewodnictwie nerwowo-mięśniowych, prawidłowym rozwoju układu kostno-szkieletowego. Sole wapnia uszczelniają naczynia
włosowate, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wykazują też działanie przeciwalergiczne. Niedobór wapnia prowadzi do
zmniejszenia zawartości wapnia w tkance kostnej lub krzywicy.

Wskazania
stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń ( np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży, karmienia
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piersią oraz w okresie powrotu do zdrowia po przebytej chorobie,
stany niedoboru wapnai w organizmie (np. w wyniku zaburzeń wchłaniania, zwiększonego odkładania się wapnia w tkance kostnej),
leczenie osteoporozy róznego pochodzenia (także zapobiegawczo),
teżyczka (choroba spowodowana spadkiem stężenia wapnia i magnezu we krwi; objawia się m.in : bolesnymi skurczami mięśni,
mrowieniem i drętwieniem palców u rąk i nóg),
wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych ( m.in pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy),
wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych (np. w chorobach dróg oddechowych, gardła),
wspomagająco przy złamaniu kości, demineralizacji kości.
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