
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Calperos 1000, 400 mg jonów wapnia, kapsułki twarde, 30
szt
 

Cena: 24,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kaps.twarde

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
1 kaps. 500 zawiera 500 mg węglanu wapnia (200 mg Ca+2); 1 kaps. 1000 zawiera 1 g węglanu wapnia (400 mg Ca+2).

Substancje pomocnicze:
magnezu stearynian, talk, dwutlenek tytanu, indygotyna, laurylosiarczan sodu, dwutlenek siarki, woda oczyszczona, żelatyna.

Działanie:
Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe
funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych. Jest niezbędny w takich procesach, jak m.in. przewodnictwo nerwowo-mięśniowe,
czynność mięśni, prawidłowy rozwój układu kostnego, procesy krzepnięcia krwi, aktywacja niektórych enzymów, przepuszczalność błon
komórkowych i naczyń. Węglan wapnia przekształca się pod wpływem HCl soku żołądkowego w chlorek wapnia, który jest wchłaniany z
jelita cienkiego. Podanie preparatu uzupełnia niedobory wapnia w organizmie, pomaga pokryć dzienne zapotrzebowanie na wapń,
zmniejsza utratę wapnia z kości u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów z
przewlekłą niewydolnością nerek wapń zapobiega rozwojowi osteodystrofii nerkowej w wyniku zmniejszenia wchłaniania fosforanów z
przewodu pokarmowego. Ponadto jony wapnia wyrównują kwasicę metaboliczną towarzyszącą mocznicy.

Wskazania:
Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, ciąża, laktacja). Mała podaż wapnia z
dietą. Zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia w kanalikach nerkowych, hipokalcemia z hipofosfatemią u pacjentów z przewlekłą
niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Kompleksowa profilaktyka osteoporozy. Okres
rekonwalescencji po złamaniach kości i stany po długotrwałym unieruchomieniu. Wspomagająco w przeziębieniu i chorobach
alergicznych.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Hiperkalcemia (w przebiegu nadczynności przytarczyc lub gruczołu tarczowego, hiperwitaminozy
D, nowotworów, ciężkiej niewydolności nerek, sarkoidozie). Ciężka hiperkalciuria. Kamica nerkowa. Nie stosować u pacjentów leczonych
preparatami naparstnicy.
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Działanie niepożądane:
Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, odbijania, nudności, ból w nadbrzuszu). Stosowanie dawek znacznie
przekraczających dawki terapeutyczne może prowadzić do hiperkalcemii.

Interakcje:
Wapń zmniejsza wchłanianie tetracykliny i preparatów fluoru z przewodu pokarmowego - zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu
między podaniem preparatu i tych leków. Nasila toksyczne działanie preparatów naparstnicy. Osłabia działanie werapamilu i innych
antagonistów wapnia. Moczopędne leki tiazydowe zwiększa się ryzyko hiperkalcemii, natomiast osmotyczne leki moczopędne,
furosemid, kwas etakrynowy oraz kofeina zwiększają wydalanie wapnia z moczem. Glikokortykosteroidy, kalcytonina, kwas szczawiowy,
fitynowy i fosforany hamują wchłanianie soli wapnia, natomiast kwas cytrynowy, witamina D, parathormon - ułatwiają je.

Dawkowanie:
Doustnie (podczas posiłku) dorośli 2-3 razy dziennie po 1-2 kaps. 500 lub 1-3 razy dziennie po 1 kaps. 1000, tj. 400-1200 mg Ca dziennie.
Dzieci powyżej 7 r.ż. i młodzież: 1 kaps. 500 do 3 razy dziennie, tj. do 600 mg dziennie. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg Ca.

Uwagi:
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek należy kontrolować stężenie wapnia i fosforanów we krwi.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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