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Calperos 500, 200 mg jonów wapnia, kapsułki twarde, 30 szt
 

Cena: 18,09 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (2x15)

Postać kaps.twarde

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Substancja czynna: węglan wapnia. Substancje pomocnicze: magnezu stearynian (substancja przeciwzbrylająca), talk. Skład kapsułki
żelatynowej: barwnik – tytanu dwutlenek (E 171), barwnik – indygotyna (E 132), żelatyna.

Działanie:
Produkt leczniczy Calperos 500 zawiera wapń w postaci węglanu wapnia. Jest to jeden z podstawowych składników warunkujących
prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego, krwionośnego, nerwowego i mięśniowego. Wapń to główny budulec kości i zębów,
utrzymanie fizjologicznej struktury kośćca to jego najważniejsze zadanie w organizmie, szczególnie istotne w okresie intensywnego
wzrostu i menopauzy. Wapń uszczelnia naczynia krwionośne, bierze udział w procesie krzepnięcia krwi oraz wspomaga utrzymanie
serca w dobrej kondycji. Wpływa korzystnie na przewodzenie w układzie nerwowym, zapobiega także bolesnym skurczom mięśni. Wapń
wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciwalergiczne.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Calperos 500 polecany do stosowania: w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń (intensywny wzrost u
dzieci i młodzieży, ciąża, laktacja); dieta uboga w wapń; zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych; zmniejszone
stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek; profilaktycznie w
zapobieganiu i uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy; w okresie rekonwalescencji po złamaniach kości; wspomagająco
w leczeniu infekcji i chorób o podłożu alergicznym.

Informacje dodatkowe:
1 kapsułka zawiera: 500mg węglanu wapnia, co odpowiada 200mg jonów wapnia.

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu; ciężkiej niewydolności nerek, zwiększonego stężenia
wapnia we krwi i nadmiernego wydalania wapnia w moczu; kamicy nerkowej; leczenia glikozydami nasercowymi; ciężkiej hiperkalciurii.

Działania niepożądane:
Nadmierne stężenie wapnia we krwi, nadmierne wydalanie wapnia w moczu, zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, biegunka, świąd,
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wysypka, pokrzywka.

Dawkowanie:
Do stosowania doustnego. Dzieci powyżej 7. roku życia i młodzież: zażywać 1 kapsułkę 1-3 razy dziennie w trakcie posiłku; dorośli:
przyjmować 1-2 kapsułki 2-3 razy dziennie w trakcie posiłku.

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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