
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Calperos 500, 30 kapsułek twardych
 

Cena: 17,39 zł

Opis słownikowy

Dawka 200 mg Ca2+

Opakowanie 30 kapsułek twardych

Postać kapsułki twarde

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Calcium carbonicum

Opis produktu
 

Opis
Calperos 500, lek w postaci tabletek. Zawiera węglan wapnia, który jest dla organizmu źródłem wapnia zjonizowanego.

Wskazania

- Wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych,
- Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzież oraz w przebiegu ciąży i podczas
laktacji);
- Zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych;
- Hipokalcemia z hiperfosfatemią u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo –
mięśniowej;
- Profilaktycznie – uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy;
- Stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji ruchowej) po złamaniach kości;
- Niska podaż wapnia w pożywieniu.

Działanie
Wapń:

Wspomaga w utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon
komórkowych,
Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo,
Przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Dawkowanie

1 do 2 kapsułek twardych (od 200 mg do 400 mg wapnia) 2 do 3 razy na dobę;
Nie należy stosować więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę (nie więcej niż 6 kapsułek twardych leku).
Dzieci powyżej 7 roku życia i młodzież: 1 kapsułka twarda do 3 razy na dobę.
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Zaleca się zażywanie leku podczas posiłku.

Skład

Jedna kapsułka twarda leku zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500 mg wapnia węglanu.
Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, talk.
Skład kapsułki żelatynowej: tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.
Kamica nerkowa.
Hiperkalcemia spowodowana nadczynnością przytarczyc, nadczynnością tarczycy, hiperwitaminozą D, nowotworami
odwapniającymi bez przerzutów do kości, nowotworami dającymi przerzuty do kości, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,
sarkoidozą.
Leczenie glikozydami naparstnicy.
Ciężka hiperkalciuria.

Działania niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Niezbyt często: nadmierne stężenie wapnia we krwi, nadmierne wydalanie wapnia w
moczu.
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Rzadko: zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, nudności, bóle brzucha, biegunka.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: świąd, wysypka, pokrzywka.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C, chronić od wilgoci.

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.
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