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Vigantol, krople doustne, (20.000 j.m./ml), 10 ml
 

Cena: 22,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.doustne

Producent MERCK KGAA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Vigantol to lek w postaci kropli doustnych zawierających witaminę D3. Jedna kropla Vigantolu zawiera 500 jednostek witaminy D3.

Skład
Substancją czynną jest cholekalcyferol.

1 ml (40 kropli) zawiera 500 µg cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 IU witaminy D3).

Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

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.

Wcześniaki: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (1000 IU witaminy D3).
Po osiągnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez
lekarza prowadzącego
Noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca): 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D).
Dorośli, młodzież (w wieku 12 lat i więcej) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU
witaminy D).
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D).
U wcześniaków, noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza.

Nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale lub w większych dawkach bez nadzoru lekarza.
Łącznie z lekiem Vigantol nie powinno się stosować innych leków lub suplementów zawierających witaminę D.
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Działanie
Witamina D3 odpowiada za gospodarkę jonów wapniowych i fosforanowych. Zwiększa wchłanianie wapnia i fosforanów w jelitach,
zwiększa wchłanianie zwrotne wapnia w nerkach oraz stężenie tych jonów w krwi. Hamuje wydzielanie parathormonu — hormonu, który
między innymi uwalnia wapń z kości by zwiększyć jego stężenie we krwi. Tym samym ułatwia mineralizację kości i zapobiega utracie
wapnia z organizmu.

Wskazania
Krople Vigantol stosuje się:
Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,
Zapobieganie krzywicy u wcześniaków,
Zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych,
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Vigantol:
Nadwrażliwość na substancję czynną cholekalcyferol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Zbyt dużego stężenia wapnia w krwi.
Nadmierne wydalanie wapnia z moczem.
Kamica nerkowa lub ciężka niewydolność nerek.
Rzekoma niedoczynność przytarczyc.

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

