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Ascofer 200 mg, na niedobór żelaza, 50 tabletek
powlekanych
 

Cena: 12,59 zł

Opis słownikowy

Dawka 200 mg

Opakowanie 50 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ferrosi gluconas

Opis produktu
 

Opis
Ascofer, lek w postaci tabletek powlekanych. Zawiera 200 mg żelaza(II) glukonianu, co odpowiada 23,2 mg jonów żelaza(II) i służą do
uzupełniania niedoborów żelaza w organizmie. Niedobory żelaza mogą zaburzać wytwarzanie czerwonych krwinek i oddychanie tkanek,
poprzez zmniejszenie ilości białek przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina).

Wskazania
Stany:

Niedoboru żelaza związane z utratą krwi.
Zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży i karmienia
piersią).
Związane z zaburzeniami wchłaniania lub z dietą zawierającą za mało żelaza.

Działanie
Uzupełnianie niedoborów żelaza.

Dawkowanie
Dorośli:

Leczniczo: zwykle 2 tabletki powlekane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku; w znacznych niedoborach 2 tabletki
powlekane 4 razy na dobę. Zapobiegawczo: około 60 mg żelaza (3 tabletki powlekane) na dobę w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci:

Leczniczo u dzieci w wieku powyżej 3 lat: 4 mg do 6 mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.
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Zapobiegawczo: 2 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

Skład
Substancją czynną leku jest żelaza(II) glukonian w dawce 200 mg, co odpowiada 23,2 mg jonów żelaza.
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg żelaza(II) glukonianu.

Pozostałe składniki: kwas askorbowy, talk, skrobia ziemniaczana, kwas stearynowy, glikol propylenowy oraz powłoczka AquaPolish P red
o składzie: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości
łańcucha, talk, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień Allura AC, lak (E 129), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Stwierdzono choroby krwi: hemosyderozę, hemochromatozę (dziedziczne choroby cechujące się wzmożonym wchłanianiem
oraz nadmiernym odkładaniem żelaza w narządach wewnętrznych), niedokrwistość hemolityczną (obniżenie ilości erytrocytów z
powodu skrócenia czasu ich życia) i aplastyczną (obniżenie ilości erytrocytów, leukocytów i trombocytów, wskutek
niewydolności szpiku kostnego), choroby rozrostowe (nowotwory krwi).
Wielokrotne transfuzje (przetaczaniu) krwi.
Otrzymywanie w postaci kroplówek dożylnych inne leki zawierające żelazo.
Stwierdzona u pacjenta porfiria skórna późna (choroba spowodowana nieprawidłowym wytwarzaniem hemu – składnika
hemoglobiny).
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego.
Marskość wątroby.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25oC.
W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

