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Zincas tabl. 0,03g * 50 tabl.
 

Cena: 17,09 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

SKŁAD 
1 tabletka zawiera:
31 mg Zinci hydroaspartas (cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego), co odpowiada 5,5 mg jonów cynku.

DZIAŁANIE
Zincas jest lekiem zawierającym wodoroasparaginian cynku. Cynk pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Jest niezbędny w syntezie
kwasów nukleinowych, uczestniczy również w procesie podziału i wzrostu komórek. Cynk odgrywa rolę w wytwarzaniu, magazynowaniu
i wydzielaniu insuliny. Niedobór cynku może wywołać zmniejszenie stężenia insuliny w surowicy i zaburzenia tolerancji glukozy. Cynk
reguluje zużycie tlenu przez mitochondria.
Odgrywa rolę w czynności przysadki mózgowej oraz kory nadnerczy. Reguluje wytwarzanie i działanie hormonu wzrostu, a także
hormonów płciowych, poprzez bezpośredni wpływ na czynność jajników i jąder. Jest niezbędny do wytwarzania zarówno nasienia, jak i
komórek jajowych. Z prawidłową zawartością cynku jest również związana aktywność hormonów grasicy. Długotrwały niedobór cynku
prowadzi do atrofii grasicy, co może zaburzać mechanizmy odporności.

Cynk bierze także udział w wytwarzaniu prostaglandyn z kwasów tłuszczowych. Niedobór cynku zmniejsza wydolność układu
immunologicznego, zwiększając podatność organizmu na infekcje i alergie. Cynk jest również niezbędny w procesie dojrzewania
płciowego mężczyzn. Znaczny niedobór może wywoływać karłowatość i niedorozwój narządów płciowych.

WSKAZANIA
Przy stwierdzonym niedoborze cynku, gdy praktyka dietetyczna jest niewystarczająca. Pomocniczo w następujących jednostkach
chorobowych: łamliwość włosów i paznokci, choroby skóry (trądzik grudkowaty, trądzik ropowiczy, atopowe zapalenie skóry), złe gojenie
ran, w tym pooperacyjnych, w anoreksji

PRZECIWWSKAZANIA
Nie należy stosować leku Zincas, jeśli występuje: niewydolność nerek. Leku nie należy podawać z antybiotykami pochodnymi
tetracykliny (np. doksycyklina), kwasem acetylosalicylowym, ibuprofenem, indometacyną, tiazydowymi lekami moczopędnymi (np.
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hydrochlorotiazyd), kortykosteroidami (np. hydrokortyzon), związkami wapnia, substancjami chelatującymi (np. penicylamina).

DAWKOWANIE
Leczniczo wg wskazań lekarza.
Jeżeli lekarz nie przepisze inaczej, stosuje się:
•dzieci do lat 5 - 1 tabletka dziennie, od 5-15 lat - 2 tabletki dziennie,
•młodzież od 15 lat i dorośli 1 tabletka 3 razy dziennie.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie obserwowano przy zalecanym dawkowaniu. Jak każdy lek, Zincas może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.
Większe dawki związków cynku mogą powodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, bóle brzucha, biegunka),
metaliczny smak w ustach, ból głowy. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do niedoboru miedzi i niedokrwistości. U niektórych
osób w czasie stosowania leku Zincas mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów
niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

INTERAKCJE
Cynk zmniejsza wchłanianie pochodnych tetracykliny.
Związki wapnia, żelaza, miedzi, substancje chelatujące (np. penicylamina), dieta mleczna, zmniejszają wchłanianie cynku.
Związki cynku zmniejszają wchłanianie miedzi.

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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