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Calperos 500, 200 mg jonów wapnia, kapsułki twarde, 200
szt
 

Cena: 70,35 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 kaps. (puszka)

Postać kaps.twarde

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład
1 kapsułka zawiera 500 mg węglanu wapnia, co odpowiada 200 mg jonów wapnia.

Działanie
Preparat CALPEROS zawiera węglan wapnia, który jest dla organizmu źródłem wapnia zjonizowanego. Wapń jest pierwiastkiem
biorącym udział w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej na przestrzeni całego życia człowieka. Warunkuje prawidłowe przewodnictwo
nerwowe i kurczliwość mięśni poprzecznie prążkowanych. Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wpływa również na
sprawność pracy mięśnia sercowego. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Wpływa na aktywność katalityczną szeregu enzymów,
pełni też rolę przekaźnika, dzięki któremu bodźce chemiczne, fizyczne lub hormonalne ulegają przekształceniu w określony efekt
biologiczny. Dzięki właściwości zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych wapń działa przeciwzapalnie,
przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie.

Węglan wapnia zawarty w preparatach CALPEROS pomaga pokryć dzienne zapotrzebowanie na wapń, zmniejsza utratę wapnia z układu
kostnego u kobiet w okresie około- i postmenopauzalnym oraz u wszystkich osób w podeszłym wieku. Zapobiega wystąpieniu zmian
kostnych w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek. Wpływa łagodząco na odczyny alergiczne na powierzchni skóry i błon
śluzowych.

Wskazania
Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas
laktacji; nieprawidłowe żywienie produktami ubogimi w wapń; w zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych;
zmniejszone stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i
zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; profilaktycznie - uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy;
stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji po złamaniach kości; wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób
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alergicznych.

Ostrzeżenia
Nie należy zażywać preparatów CALPEROS w następujących przypadkach: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu;
zwiększone stężenie wapnia we krwi; kamica nerkowa. W przypadkach niewydolności nerek, odwodnienia, zaburzeń stężenia elektrolitów
we krwi, chorób serca, sarkoidozy (choroba układowa zajmująca węzły chłonne wnęk płucnych i płuc) oraz podczas leczenia
glikozydami nasercowymi lub tiazydowymi środkami moczopędnymi, przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Dawkowanie
Zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie: Dorośli: CALPEROS 500: 1 do 2 kapsułek (od 200 do 400 mg wapnia zjonizowanego) 2
do 3 razy dziennie. Nie należy zażywać więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę, czyli nie więcej niż 6 kapsułek CALPEROS 500. Dzieci
powyżej 7 roku życia i młodzież: 1 kapsułka preparatu CALPEROS 500 (200 mg wapnia zjonizowanego) do 3 razy dziennie.

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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