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Juvit Multi, krople doustne, 10 ml
 

Cena: 15,60 zł

Opis słownikowy

Marka Juvit

Postać krople

Producent Hasco

Przechowywanie 2-8°C

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Multiwitamina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Juvit Multi, krople doustne, 10 ml

Juvit Multi to lek w formie kropli doustnych, zawierający podstawowe witaminy niezbędne w rozwoju i czynnościach organizmu
człowieka. Krople Juvit Multi dostarczają m. in. witaminy: A, D3, E, z grupy B, C, PP oraz dekspantenol. Produkt leczniczy podaje się m.in
przy obniżonej odporności na choroby infekcyjne czy okresie rekonwalescencji, szczególnie po antybiotykoterapii. Lek jest przeznaczony
dla niemowląt oraz dzieci w wieku do 14 lat.

Skład Juvit Multi, krople doustne, 10 ml

Substancje czynne zawarte w 1 ml kropli to:

retynolu palmitynian (witamina A) 5000 j.m.
cholekalcyferol (witamina D3) 1000 j.m.
all-rac-α-tokoferylu octan (witamina E) 4,0 mg
tiaminy chlorowodorek (witamina B1) 2,0 mg
ryboflawiny sodu fosforan (witamina B2 ) 0,8 mg
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 4,0 mg
nikotynamid (witamina PP) 30,0 mg
deksopantenol 10,0 mg
kwas askorbowy (witamina C) 100,0 mg
1 ml roztworu odpowiada około 27 kroplom.

Substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, RRR-α-tokoferol, butylohydroksyanizol, kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan
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dwunastowodny, sacharyna
sodowa, makrogologlicerolu hydroksystearynian, glicerol, aromat pomarańczowy, woda oczyszczona.

Działanie Juvit Multi, krople doustne, 10 ml

Witaminy B i PP biorą udział w różnorodnych przemianach komórkowych, a ich niedobór wywołuje zaburzenia wzrostu, widzenia
zmierzchowego i czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej i skóry. Witaminy C i E
wpływają na czynność układu krwionośnego, nerwowego i mięśniowego oraz rozwój chrząstki, kości i zębów. Witamina A odgrywa
istotną rolę w procesie widzenia. Jest także niezbędna do wzrostu, rozwoju i czynności nabłonka skóry oraz błony śluzowej. Witamina D
reguluje gospodarkę głównymi mineralnymi składnikami kości - wapniem i fosforanami.

Wskazania Juvit Multi, krople doustne, 10 ml

Juvit Multi stosuje się w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witamin u niemowląt oraz dzieci w stanach zwiększonego zapotrzebowania
(okres intensywnego wzrostu, wzmożony wysiłek fizyczny, choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą), a także przy
niedostatecznej podaży witamin w pożywieniu (diety eliminacyjne, stany niedożywienia, okres wczesnowiosenny). Wskazaniem do
zastosowania Juvit Multi jest ogólnie obniżona odporność na choroby infekcyjne, jak również rekonwalescencja, zwłaszcza po leczeniu
antybiotykami.

Dawkowanie Juvit Multi, krople doustne, 10 ml

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak 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.

Lek nale?y przyjmowa? doustnie. Je?eli nie zalecono specjalnego dawkowania,
zazwyczaj podaje si?:

niemowl?tom: 3 do 5 kropli na dob?
dzieciom w wieku 1 roku do 6 lat: 6 do 7 kropli na dob?
dzieciom w wieku 7 do 14 lat: 8 do 9 kropli na dob?.

Niemowl?tom i ma?ym dzieciom mo?na podawa? lek w ?y?ce napoju lub z pokarmem.

Przeciwwskazania Juvit Multi, krople doustne, 10 ml

Nie stosować leku Juvit Multi jeśli u pacjenta występuje uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku. Przeciwwskazaniami są również nadmiar witaminy A w organizmie (hiperwitaminoza A), czy podwyższone stężenia wapnia we krwi
(hiperkalcemia).

Informacje dodatkowe Juvit Multi, krople doustne, 10 ml

W przypadku kamicy nerkowej (obecnie lub w przeszłości) oraz w przypadku sarkoidozy (choroby układu odpornościowego
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charakteryzującej się powstaniem ziarniniaków) stosowanie leku możliwe jest wyłącznie w porozumieniu z lekarzem i zgodnie z jego
zaleceniami.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).
Chronić od światła i wilgoci.

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

