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Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40
szt.
 

Cena: 8,89 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Medana

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Witamina A, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Vitaminum A+E Medana to produkt leczniczy do stosowania w niedoborach witaminy A i witaminy E z takimi objawami jak: zaburzenia
przemiany materii, niedowidzeniem zmierzchowym, zaburzenia odporności zmiany chorobowe nabłonków i błon śluzowych.

Skład Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Substancjami czynnymi są: palmitynian retinolu (Retinoli palmitas) i all-rac-α-tokoferylu octan (int-rac-α-Tocopherylis acetas).

1 kapsułka zawiera 2500 IU palmitynianu retinolu i 200 mg all-rac-α-tokoferylu octanu.

Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol i woda oczyszczona.

Działanie Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Witamina A bierze udział w wielu procesach jak: wzrost i rozwój kości, różnicowanie i utrzymanie tkanki nabłonkowej, procesy
immunologiczne, funkcjonowanie narządu wzroku. Witamina A bierze udział w tworzeniu rodopsyny - barwnik decydujący o widzeniu o
zmierzchu, a także w metabolizmie białek, tłuszczy, węglowodanów.
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Witamina E jest przeciwutleniaczem - chroni organizm przed związkami o właściwościach utleniających. Jest również kofaktorem
niektórych układów enzymatycznych.

Łączne stosowanie witamin A i E zwiększa ochronę przed wolnymi rodnikami, które odpowiadają m.in. za procesy starzenia.

Wskazania Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Leczenie niedoborów witaminy A i witaminy E objawiających się:

niedowidzeniem zmierzchowym;
zaburzeniami wzrostu;
długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem;
zaburzeniami w przemianie materii;
zmniejszeniem odporności organizmu na zakażenia;
zmianami chorobowymi nabłonków i błon śluzowych.

Leczenie wspomagające:

w chorobach układu krążenia (chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, zakrzepowym zapaleniu żył);
w profilaktyce chorób, których etiologia związana jest z „wolnymi rodnikami” np. miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, nowotwory,
szczególnie u osób przebywających w skażonym środowisku, narażonych na stres lub u palaczy;
w profilaktyce miażdżycy naczyń;
w retinopatii miażdżycowej i nadciśnieniowej;
w niedokrwistości hemolitycznej;
w cukrzycy;
w kolagenozach.

Dawkowanie Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Młodzież powyżej 15 lat i dorośli (profilaktycznie): 1-2 kapsułki dziennie.

Schemat dawkowania w przypadku niedoborów wyznacza lekarz.

Przeciwwskazania Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.

Kiedy nie stosować leku Vitaminum A + E Medana:

jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę A lub E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień);
jeśli pacjent ma zespół złego wchłaniania ze stolcami woskowymi;
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność lub marskość wątroby;
jeśli pacjent ma niedrożność dróg żółciowych;
jeśli pacjent przeszedł zespolenie jelita czczego z krętym;
jeśli pacjentka karmi piersią.

Informacje dodatkowe Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m. A + 200 mg E kapsułki, 40 szt.
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Lek należy stosować ostrożnie w przypadku stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych lub estrogenów.
Należy zachować ostrożność stosując ten lek u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Vitaminum A+E Medana może wchodzić w interakcje z:

innymi lekami zawierającymi witaminę A,
olejem mineralnym (ograniczenie wchłaniania witamin A i E),
lekami przeciwzakrzepowymi,
estrogenami,
środkami o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, aminokwasami zawierającymi siarkę),
żelazem (ograniczenie wchłaniania),
izotretinoiną.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować w czasie lub po posiłku.

Podczas stosowania leku nie należy stosować alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Vitaminum A + E Medana u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Lek przeznaczony jest dla dorosłych i osób powyżej 15 lat.
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