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Vigantoletten, 1000 j.m., tabletki, 90szt
 

Cena: 35,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.

Producent MERCK KGAA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Vigantoletten, 1000 j.m., tabletki, 90szt

Witamina D3 jest jedną z najważniejszych substancji potrzebnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Jej niedobory
mogą prowadzić do poważnych schorzeń. Vigantoletten 1000j.n. to lek zawierający cholekalcyferol.

Skład:
Jedna tabletka zawiera: 25mg cholekalcyferolu (proszek zawierający: cholekalcyferol, DL-alfa-tokoferol, trójglicerydy nasyconych
kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, skrobię modyfikowaną, sodu askorbinian, sacharozę, krzemionkę koloidalną
bezwodną) oraz substancje pomocnicze: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana,
karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), talk, magnezu stearynian.

Działanie:
Zawarta w produkcie leczniczym witamina D3 jest składnikiem, który wpływa na regulację gospodarki wapniowej i fosforanowej w
organizmie. Jest odpowiedzialna za zwiększanie wchłaniania fosforanów i wapnia w przewodzie pokarmowym, a także wchłanianie
zwrotne wapnia w nerkach i stężenie wapnia oraz fosforanów we krwi. Cholekalcyferol przyczynia się do ułatwienia mineralizacji kości,
jak również przeciwdziała utracie wapnia z organizmu.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Vigantoletten 1000 j.m. wskazany do stosowania zapobiegającego krzywicy i osteomalacji u dzieci i u dorosłych;
schorzeniom przy stwierdzonym ryzyku niedoboru witaminy D u dzieci i u dorosłych; niedoborom witaminy D przy zaburzeniach jej
wchłaniania u dzieci i u dorosłych. Lek wskazany do stosowania w leczeniu krzywicy oraz osteomalacji w dzieci i u dorosłych oraz w
leczeniu wspomagającym przy osteoporozie u dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku, a także na orzeszki ziemne lub soję. Nie stosować w
przypadku hiperkalcemii i/lub hiperkalcynurii, kamicy nerkowej i/lub ciężkiej niewydolności nerek. Nie stosować w przypadku rzekomej
niedoczynności przytarczyc.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania mogą wystąpić działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe: bóle brzucha, zaparcia, nudności, biegunka;
zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje nadwrażliwości m.in. pokrzywka, wysypka, świąd. Stosowanie dużych dawek witaminy D
przez dłuższy okres czasu może spowodować hiperkalcemię lub hiperkalcynurię.

Dawkowanie:
Należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza oraz pod jego nadzorem. Zapobieganie krzywicy u noworodków, niemowląt i u dzieci:
podawać pół tabletki. Zapobieganie schorzeniom w przypadku stwierdzonego ryzyka niedoboru witaminy D: podawać 1/2 -1 tabletkę.
Dawki lecznicze, czyli powyżej 500j.m. cholekalcyferolu na dobę można przyjmować po stwierdzeniu niedoboru witaminy D lub po
stwierdzeniu hipokalcemii. Terapia uzupełniająca osteoporozy: dawka dobowa to 1 tabletka. U noworodków, niemowląt i dzieci tabletkę
należy rozpuścić w małej łyżeczce wody i dopiero taką zawiesinę podawać.

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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