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Calperos 500, kapsułki, 200 szt.
 

Cena: 79,39 zł

Opis słownikowy

Marka Calperos

Postać kapsułki

Producent Teva

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Wapń

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Calperos 500, kapsułki, 200 szt.

Calperos 500 to produkt leczniczy będący źródłem zjonizowanego wapnia, do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania,
osteoporozie, po złamaniach, wspomagająco w alergii.

Skład Calperos 500, kapsułki, 200 szt.

Substancj? czynn? jest w?glan wapnia (Calcii carbonas).

1 kapsu?ka twarda zawiera 500 mg w?glanu wapnia, czyli 200 mg jonów wapnia.

Substancje pomocnicze: stearynian magnezu, talk. Kapsu?ka ?elatynowa: tytanu
dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), ?elatyna.

Działanie Calperos 500, kapsułki, 200 szt.

Calperos 500 zawiera wapń w postaci węglanu, który uczestniczy w procesie mineralizacji kości. Bierze również udział w
przewodnictwie nerwowym, kurczliwości mięśni (w tym sercowego). Uczestniczy w procesie krzepnięcia, zmniejsza przepuszczalność
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ścian naczyń (wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, przeciwalergiczne).

Wskazania Calperos 500, kapsułki, 200 szt.

stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas
laktacji.
nieprawidłowe żywienie produktami ubogimi w wapń
zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych
zmniejszone stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek,
poddawanych dializom i zapobieganiem wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej.
profilaktycznie w zapobieganiu i uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy
stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji po złamaniach kości
wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.

Dawkowanie Calperos 500, kapsułki, 200 szt.

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do
lekarza lub farmaceuty.

Calperos 500 podaje si? doustnie.

Dawkowanie ustala si? na podstawie dziennego zapotrzebowania:

Kategoria wiekowa Ilo?? w mg (w przeliczeniu na wap?
elementarny)

M?odzie? i doro?li 800 - 1200

Kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? 1000-1500

Kobiety po menopauzie nie stosuj?ce
hormonalnej terapii zast?pczej (HTZ)

1500

Kobiety po menopauzie stosuj?ce HTZ 1000

Osoby po 65 roku ?ycia 1500

Zwykle stosowane dawkowanie:

Doro?li: 1 do 2 kapsu?ek twardych (od 200 do 400 mg wapnia zjonizowanego) 2 do 3
razy dziennie; nie nale?y za?ywa? wi?cej ni? 1200 mg jonów wapnia na dob?, czyli nie
wi?cej ni? 6 kapsu?ek Calperos 500
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Dzieci powy?ej 7 roku ?ycia i m?odzie?: 1 kapsu?ka preparatu Calperos 500 (200 mg
wapnia zjonizowanego) do 3 razy dziennie podczas posi?ku.

Przeciwwskazania Calperos 500, kapsułki, 200 szt.

Nie stosować leku, jeśli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,
zwiększone stężenie wapnia we krwi i nadmierne wydalanie wapnia w moczu (w przebiegu np. nadczynności tarczycy, przytarczyc,
przedawkowaniu witaminy D3, nowotworów odwapniających, ciężkiej niewydolności nerek nie leczonej dializami,
kamica nerkowa
leczenie glikozydami nasercowymi
ciężka hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem).

Informacje dodatkowe Calperos 500, kapsułki, 200 szt.

Jeśli występuje przewlekła niewydolność nerek konieczna jest kontrola stężenia wapnia i fosforu we krwi.
Jednoczesne stosowanie dużych dawek leku Calperos i witaminy D, tiazydowych leków moczopędnych i (lub) leków albo produktów
spożywczych zawierających wapń (takich jak mleko) może prowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia wapnia z następowym
uszkodzeniem nerek, lub zespołem mleczno-alkalicznym. Ryzyko to dotyczy też kobiet w ciąży przyjmujących duże dawki wapnia i
pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.
Jeśli pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe, stosowanie leku Calperos powinien omówić z lekarzem (stosowanie ich obu może
prowadzić do nasilenia działania glikozydów i spowodować zaburzenia rytmu serca).
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C,
chronić od wilgoci.
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