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Calcium pantothenicum, 0.1g, 50 tabletek
 

Cena: 11,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
JELFA S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Calcium pantothenicum Jelfa to lek zalecany w celu uzupełnienia niedoborów kwasu pantotenowego w organizmie.

Skład
Substancją czynną produktu jest wapnia pantotenian.
1 tabletka zawiera 100 mg wapnia pantotenianu (Calcii pantothenas).
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian

Dawkowanie
Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat stosowania leku:

Dorośli:1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 4 lat: 1 tabletka 2 do 4 razy na dobę.
Podanie doustne.

Wskazania
Lek Calcium pantothenicum Jelfa jest w wskazany w celu uzupełnienia niedoborów kwasu pantotenowego w organizmie.

Do stosowania zarówno w leczeniu jak i w profilaktyce.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Calcium pantothenicum Jelfa:
jeśli pacjent ma nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie należy stosować dawki większej niż zalecana szczególnie u osób z hiperkalcemią, kamicą nerkową, zaburzeniami czynności nerek.
Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
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nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25oC.
Chronić przed światłem.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Zapotrzebowanie na kwas pantotenowy w okresie ciąży wynosi wg FAO/WHO i IŻŻ 5 mg do 10 mg na dobę. W tym zakresie dawek nie
obserwowano niekorzystnego wpływu na ciążę i laktację.

1 tabletka produktu leczniczego Calcium Pantothenicum Jelfa odpowiada 92 mg kwasu pantotenowego. Produkt leczniczy może być
stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym
zagrożeniem dla płodu lub dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie jest znany wpływ leku Calcium pantothenicum Jelfa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.
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