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Calcium Sanosvit, syrop bananowy, 150 ml
 

Cena: 7,87 zł

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent Takeda Pharma

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Calcium Sanosvit, syrop bananowy, 150 ml

Opis

Sanosvit Calcium jest lekiem, w postaci syropu o smaku bananowym, zawierającym jako substancje czynne glukonolaktobionian wapnia
i laktobionian wapnia.

Skład

Substancjami czynnymi leku są glukonolaktobionian wapnia i laktobionian wapnia.
Inne składniki leku to: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny, aromat bananowy, woda oczyszczona.

5 ml syropu zawiera:
Glukonolaktobionian wapnia 1442,5 mg
Laktobionian wapnia 313,6 mg

Dawkowanie

Podawać doustnie.

Dzieci do 6 lat: łyżeczkę do herbaty 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 12 lat: 2 łyżeczki do herbaty 2 do 3 razy na dobę.
Młodzież i dorośli: łyżkę stołową 2 do 3 razy na dobę.

5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) zawiera 114 mg jonów wapnia.
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Syrop należy podawać w postaci nierozcieńczonej.

Po zastosowaniu należy szczelnie zamknąć opakowanie.

Lek może być stosowany zarówno u dzieci jak i dorosłych jednakże ze względu na formę syropu i przyjemny smak jest głównie
stosowany u dzieci.

Działanie

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do utrzymania równowagi wodnoelektrolitowej organizmu i
prawidłowego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych. Stanowi on istotny składnik tkanki kostnej, warunkuje prawidłowe
przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejszając przepuszczalność ścian
naczyń krwionośnych wapń działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie.

 

Zawarte w leku organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm. Podanie leku uzupełnia niedobory wapnia w
organizmie oraz prowadzi do zmniejszenia obrzęków i odczynów alergicznych.

Wskazania

Sanosvit Calcium stosowany jest w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru wapnia w organizmie, np. w okresie ciąży lub laktacji, w
leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku jeśli u pacjenta występuje:

uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia w surowicy krwi), np. u chorych z nadczynnością gruczołów przytarczycznych,
hiperwitaminozą D, szpiczakiem mnogim i przerzutami nowotworów do kości,
ciężka hiperkalciuria (zwiększone wydalanie wapnia z moczem).

Jeśli pacjent przyjmuje duże dawki witaminy D.
Jeśli pacjent jest chory na galaktozemię lub cukrzycę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
Ze względu na zawartość sacharozy leku Sanosvit Calcium nie należy stosować u osób z dziedzicznie występującymi schorzeniami
metabolicznymi takimi jak: nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy.

Działania niepożądane

Rzadko mogą wystąpić:

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia lub biegunka).
U osób z niewydolnością nerek podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: brak
łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielomocz, uszkodzenie nerek.

Działania niepożądane mogą wystąpić, kiedy spożycie wapnia przekracza 2000-2500 mg/dobę, przy długotrwałym stosowaniu lub u
osób z niewydolnością nerek.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Sanosvit Calcium mogą wystąpić inne niż wyżej wymienione działania niepożądane.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
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W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
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