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Calcium Hasco, syrop smak bananowy, 150 ml
 

Cena: 12,09 zł

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Calcium Hasco, syrop smak bananowy, 150 ml

Opis

Calcium HASCO to lek zawieraj?cy organiczne sole wapnia.

Syrop zawieraj?cy 115,6 mg jonów wapnia/5 ml.

Smak bananowy.

Sk?ad

Substancja czynne

100 ml zawiera:
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Calcii glubionas anhydricus 29,4 g (wapnia glukonolaktobionianu bezwodnego)

Calcii lactobionas dihydricus 6,4 g (wapnia laktobionianu dwuwodnego)

co odpowiada 2,31 g jonów wapnia.

5 ml syropu zawiera 115,6 mg jonów wapniowych.

Substancje pomocnicze:

sacharoza, sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330),

aromat bananowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Podanie doustne.

Dzieci:

do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dob?

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dob?

Doro?li: 

15 ml 2 lub 3 razy na dob?

Syrop nale?y dawkowa? za pomoc? do??czonej do opakowania miarki.

Wskazania

Wskazaniami do zastosowania leku s? profilaktyka i uzupe?nienie niedoboru wapnia w

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

organizmie np. w okresie ci??y lub karmienia piersi?, leczenie osteoporozy oraz

wspomagaj?ce leczenie objawów alergii.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosowa? leku Calcium HASCO:

je?li pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozosta?ych

sk?adników tego leku,

je?li u pacjenta wyst?puje podwy?szone st??enie wapnia we krwi (hiperkalcemia,

np. u pacjentów z nadczynno?ci? gruczo?ów przytarczycznych, ci??k?

niewydolno?ci? nerek, przy przedawkowaniu witaminy D),

w przypadku zwi?kszonego wydalania wapnia z moczem (hiperkalciuria),

w ci??kiej niewydolno?? nerek,

w kamicy nerkowej,

w bloku przedsionkowo-komorowym.

Dzia?ania niepo??dane

Jak ka?dy lek, lek ten mo?e powodowa? dzia??nia niepo??dane, chocia? nie u

ka?dego one wyst?pi?.

Rzadko wyst?puj? zaburzenia ?o??dkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). Podwy?szone

st??enie wapnia we krwi (hiperkalcemia, której towarzysz? nudno?ci, bóle brzucha,

bóle ko?ci, os?abienie mi??ni), mo?? wyst?pi? g?ównie u osób z zaburzeniami

czynno?ci nerek.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

Zachowa? ostro?no?? stosuj?c lek u osób z niewydolno?ci? nerek i przyjmuj?cych

du?e dawki witaminy D.

Je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj? niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed przyj?ciem leku.

Lek zawiera sacharoz? - je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj?

niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed przyj?ciem

leku.

Przechowywanie:

Przechowywa? w zamkni?tych opakowaniach, w temperaturze nie wy?szej ni?

25°C.

Lek przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje stosowa?.

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi

(glikozydami naparstnicy lub blokerami kana?u wapniowego), mog? wywo?a?

powa?ne zaburzenia czynno?ci serca.

Wap? zmniejsza wch?anianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin) oraz

chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chlorpromazyny,

penicylaminy, leków obni?aj?cych krzepliwo?? krwi i zwi?zkó fluoru. Dlatego zaleca si?
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odst?p 3 godzinny pomi?dzy przyj?ciem syropu Calcium HASCO, a wymienionymi

lekami.

Leki moczop?dne z grupy tiazydów zmniejszaj? wydalanie, a witamina D zwi?ksza

wch?anianie wapnia.

Ci??a i karmienie piersi?

Lek mo?e by? stosowany w okresie ci??y lub laktacji pod kontrol? lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obs?uga maszyn

Lek nie ma wp?ywu na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn.
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