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Orocal D3 LEMON tabl.dożucia * 30 tabl.
 

Cena: 16,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.do żucia

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład
Substancje czynne: wapnia węglan i cholekalcyferol. Jedna tabletka do żucia zawiera 1250mg wapnia węglanu (odpowiada 500mg
wapnia), 400j.m. (10mcg) cholekalcyferolu (witamina D3) oraz substancje pomocnicze: ksylitol (E 967), powidon, izomaltoza (E 953),
aromat (cytrynowy), magnezu stearynian, sukraloza (E 955), mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, all-rac-alfa-tokoferol, sacharoza,
skrobia modyfikowana spożywcza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu askorbinian,
krzemionka koloidalna bezwodna.

Działanie
Lek w postaci tabletek do żucia o smaku cytrynowym. Produkt leczniczy Orocal D3 Lemon zawiera cholekalcyferol (witamina D3) oraz
wapń w postaci węglanu wapnia. Oba te składniki wspomagają proces tworzenia kości oraz pomagają utrzymać je w zdrowiu.
Wskazaniem do stosowania leku jest zapobieganie i leczenie niedoborów wapnia i witaminy D, a także wspomaganie specyficznego
leczenia osteoporozy.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Orocal D3 wskazany do stosowania w celu zapobiegania oraz leczenia niedoborów wapnia i witaminy D u osób
dorosłych, u których rozpoznano ryzyko tych niedoborów. Ponadto można stosować wspomagająco w specyficznym leczeniu
osteoporozy.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Lek zawiera mniej niż 23mg sodu w jednej tabletce, można uznać, że jest wolny od sodu. Lek zawiera sacharozę (0,8mg w jednej
tabletce) – może być szkodliwy dla zębów, lek zawiera izomaltozę (E953; 20,5mg w jednej tabletce) – osoby ze stwierdzoną
nietolerancją niektórych cukrów powinny omówić z lekarzem możliwość zastosowania leku. Możliwość stosowania leku u kobiet w
okresie ciąży i karmienia piersią należy omówić z lekarzem, przy czym w ciąży nie należy stosować więcej niż 2500mg wapnia i 4000j.m.
witaminy D na dobę, należy także pamiętać, że substancje te przenikają do mleka. Należy zachować ostrożność u osób, które mają
osteoporozę i są unieruchomione oraz u osób, które stosują inne preparaty z witaminą D.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek. Nie
stosować w przypadku zbyt wysokiego stężenia wapnia we krwi lub w moczu, nie stosować w przypadku kamieni nerkowych. Nie
stosować w przypadku nadmiaru witaminy D we krwi. Nie stosować u dzieci.
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Działania niepożądane:
Lek może wywoływać działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości. W
przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem: obrzęk twarzy, języka, warg (obrzęk
naczynioruchowy) lub obrzęk gardła (obrzęk krtani). Niezbyt często: wysokie stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) i w moczu
(hiperkalciuria) – głównie w przypadku stosowania wysokich dawek leku. Rzadko: zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności, bóle
brzucha, biegunka. Bardzo rzadko: świąd, wysypka i pokrzywka; zespół mleczno-alkaliczny (zespół Burnetta – głównie w przypadku
spożycia dużych ilości wapnia), objawy – częste parcie na mocz, ból głowy, utrata apetytu, nudności lub wymioty, nietypowe uczucie
znużenia lub osłabienia oraz zwiększone ilości wapnia w surowicy krwi i niewydolność nerek. U osób z zaburzeniami czynności nerek
istnieje ryzyko zwiększenia ilości fosforanów we krwi, powstawanie kamieni nerkowych i zwiększenie stężenia wapnia w nerkach.

Dawkowanie
Stosować według zaleceń lekarza lub według wskazówek na ulotce. Zalecana dawka: stosować jedną tabletkę dwa razy na dobę.
Tabletkę żuć lub ssać. Można stosować z jedzeniem i piciem.
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