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Calcium, syrop o smaku bananowym, 150 ml Polfarmex
 

Cena: 14,29 zł

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent Polfarmex

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Calcium, syrop o smaku bananowym, 150 ml Polfarmex

Calcium Syrop - Smak Bananowy - 150ml. Polfarmex

Postać
syrop

Dawkowanie
0,114 g Ca2+/5ml

Opakowanie
150 ml (but.szkl.)

Skład

100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz6,4 g wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas). Substancja
pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza 30 g/ 100 ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

Profilaktyka i leczenie następstw niedoborów wapnia w organizmie.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 - Hiperkalcemia -
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Hiperkalciuria - Niewydolność nerek znacznego stopnia.

Działania niepożądane

Duże dawki mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia). Długotrwałe stosowanie może być przyczyną hiperkalcemii lub
hiperkalciurii.

Interakcje

Nasilenie działania sulfonamidów, glikozydów naparstnicy, zaburzenie wchłaniania tetracyklin i związków fluoru. Tiazydowe leki
moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia. Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Dawkowanie

Doustnie Dzieci w wieku od 2 do 11 lat ? 2,5 ml do 5 ml dwa razy na dobę Dzieci w wieku od 12 do 17 lat ? 5 ml do 10 ml dwa do trzech
razy na dobę Dorośli ? 15 ml dwa do trzech razy na dobę

Środki ostrożności

Może wykazywać działanie niepożądane u chorych na cukrzycę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z
nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować
produktu leczniczego. Ostrożnie stosować u osób z nadczynnością tarczycy, chorobami serca, sarkoidozą, kamicą nerkową.

Prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy nie ma wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować zaburzenia układu pokarmowego: nudności; wymioty; bóle brzucha; wzdęcia. W przypadku
przedawkowania należy podawać siarczan magnezu.

Ciąża

Wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
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