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Calcium Gluconicum, 50 tabletek
 

Cena: 17,00 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,045 g Ca2+

Opakowanie 50 tabletek

Postać tabletki

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Calcii gluconas

Opis produktu
 

Opis
Calcium Gluconicum, lek w postaci tabletek zawierający wapń. Niedobór wapnia prowadzi do zaburzeń nerwowo-mięśniowych oraz
demineralizacji kości (odwapnienie
kości prowadzące do jej rozmiękania).

Wskazania

- Stan zwiększonego zapotrzebowania na wapń, np.: w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży; w okresie ciąży; podczas 
karmienia piersią; podczas rekonwalescencji,
- Stany niedoboru wapnia w organizmie w wyniku, np.: zaburzeń wchłaniania; zwiększonego odkładania się wapnia w tkance kostnej.
- Leczenie osteoporozy różnego pochodzenia (także zapobiegawczo), leczenie tężyczki,
- Wspomagająco w leczeniu: chorób alergicznych (m.in. pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy); stanów zapalnych (np.
w chorobach dróg oddechowych, gardła); złamań kości; demineralizacji kości.

Działanie
Wapń:

Pobudza mechanizmy obronne organizmu.
Jest niezbędnym składnikiem mineralnym organizmu.
Stanowi ważny składnik tkanki kostnej, uczestniczy w działaniu układu nerwowego i mięśni.
Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi.
Działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie.

Dawkowanie

Dorośli: 1 do 2 tabletek 4 razy na dobę.
Doustne, zaleca się przyjmowanie po posiłku, popijając wodą.
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Skład
1 tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia w postaci 500 mg wapnia glukonianu (Calcii gluconas). Substancje pomocnicze: skrobia
ziemniaczana, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wapnia glukonian, inne sole wapnia lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (skrobia ziemniaczana, talk,
karboksymetyloskrobia sodowa typ C, magnezu stearynian).
Hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, hiperwitaminozą D, szpiczakiem lub przerzutami
nowotworowymi do kości, ciężka hiperkalciuria, niewydolność nerek, przyjmowanie dużych dawek witaminy D.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.
W oryginalnym opakowaniu.

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