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Dolomit VIS tabl. 0.5 g 100 szt.
 

Cena: 23,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent VIS - ZAKŁADY CHEMICZNO -
FARMACEUTYCZNE SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Dolomit VIS to lek stosowany w celu wyrównania gospodarki wapniowo-magnezowej oraz profilaktyce stanów niedoboru wapnia i
magnezu. Produkt leczniczy ma postać tabletek i jest przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 lat, a także osób dorosłych.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: węglan magnezu i węglan wapnia.
1 tabletka zawiera 500 mg dolomitu, co odpowiada 64 mg jonów magnezu i 108 mg jonów wapnia.

Substancje pomocnicze: talk, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, stearynian magnezu, żelatyna.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek stosuje się doustnie, po posiłku. Dawkowanie Dolomitu VIS zależy od wskazania leczniczego Profilaktycznie stosuje się u dorosłych i
dzieci powyżej 12 roku życia 1 tabletkę dziennie Leczniczo przy niedoborach magnezu i wapnia u dzieci powyżej 12 lat i dorosłych
podaje się 1-3 tabletek na dobę, zależnie od stanu niedoboru.

Działanie
Działanie Dolimtu VIS polega na dostarczeniu do organizmu jonów magnezu, a także wapnia. Zawarty w produkcie leczniczym dolomit
to naturalny minerał, składający się głównie zwęglanu wapnia i magnezu, a także małych ilości kationów: glinu, żelaza, manganu,
krzemu, miedzi oraz cynku.

Wskazania
Dolomit VIS stosuje się profilaktycznie w stanach zmęczenia fizycznego i psychicznego, stresie, wzmożonej drażliwości, zaburzeniach
snu, bólach mięśni, dłuższym wysiłku fizycznym, okresach szybkiego wzrostu u dzieci i młodzieży, w ciąży i okresie karmienia piersią, w
czasie rekonwalescencji po przebytych chorobach i złamaniach kości. U kobiet w okresie menopauzy w profilaktyce demineralizacji
kości oraz wspomagająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu. Przeciwwskazaniami do zastosowania Dolomitu
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VIS są: hiperkalcemia, hipermagnezemia, blok przedsionkowo-komorowy, myastenia-gravis, bezmocz, choroby nerek z zaburzeniami
filtracji, znaczne obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi; nowotwory złośliwe.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana: luźne stolce, wymioty, nudności, senność.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować ostrożność jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, łagodna hiperkalcuria (zaburzenia gospodarki wapniowej)
lub kamica nerkowa.
W czasie terapii Dolomitem VIS należy kontrolować poziom wapnia we krwi.
Dolomit VIS zawiera laktozę, więc pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z
lekarzem.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Dolomit VIS nmoże wchodzić w interakcje z:
fosforanami,
związkami żelaza,
fluorochinolonami, tetracyklinami oraz doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi warfaryny (wskazana jest 3-godzinna
przerwa między podaniem obu leków),
lekami moczopędnymi (furosemid, kwas etakrynowy), gdyż zwiększają wydalanie magnezu z moczem,
solami wapnia podawanymi dożylnie, ponieważ osłabiają działanie magnezu,
witaminą D, może osłabić działanie werapamilu i innych antagonistów wapnia,
glikozydami nasercowymi.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować po posiłku.
Glukoza, a także alkohol w większych ilościach powodują większe wydalanie magnezu wraz z moczem.

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 lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Dolomit VIS jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 12 lat.
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