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Cebion 100 mg/ ml, witamina C, krople doustne dla dzieci, 30
ml
 

Cena: 20,80 zł

Opis słownikowy

Dawka 100 mg/ ml

Opakowanie 30 ml

Postać krople doustne, roztwór

Producent P&G Health Germany GmbH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Wiek od 1 miesiąca

Opis produktu
 

Opis
Cebion, krople doustne zawierają kwas askorbowy (witaminę C), substancję niezbędną dla człowieka. Witamina C uczestniczy w wielu
reakcjach enzymatycznych (m.in. synteza kolagenu, synteza katecholamin, hydroksylacja steroidów, tyrozyny i substancji egzogennych),
zwiększa wchłanianie soli żelaza, hamuje łańcuchowe reakcje wolnorodnikowe. Jej działanie antyoksydacyjne pozostaje w ścisłej
zależności biochemicznej z antyoksydacyjnym działaniem witaminy E, witaminy A i karotenoidów.

Wskazania
Zapobieganie i leczenie stanów niedoboru witaminy C, w przypadkach gdy stosowanie odpowiedniej diety nie wystarcza.

Działanie

Zapobieganie i leczenie stanów niedoboru witaminy C.

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dawkować wg poniższego schematu:
Niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 23 miesiąca życia): 5 – 8 kropli na dobę, najlepiej dodając krople do butelki
lub na łyżkę mleka, herbaty lub soku

owocowego.

Dzieci (od 24 miesiąca życia do końca 11 roku życia): 10 kropli na dobę,
Młodzież (od 12 roku życia) i dorośli: 15-20 kropli na dobę.
W razie większego zapotrzebowania na witaminę podane dawki można przyjmować dwa razy na dobę.
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Skład
Substancja czynna: kwas askorbowy (witamina C).
Pozostały składnik: glicerol 87%.

Przeciwwskazania

Uczulenie na kwas askorbowy lub na którąkolwiek z pozostałych składników tego leku.
Choroba wrzodowa żołądka.
Kamica nerkowa.
Zaburzenia spichrzania żelaza (gromadzenia w organizmie).
Stwierdzono zwiększone stężenie kwasu moczowego w wywiadzie.
Ciąża i karmienie piersią - stosowanie po konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości skórnej oraz ze strony układu oddechowego. Zwłaszcza
przy stosowaniu dużych dawek obserwowano występowanie bólu głowy, zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. nudności,
wymioty, biegunka, ból brzucha, niestrawność) oraz wielomocz.
Długotrwałe stosowanie zwiększonych dawek może powodować kamicę nerkową.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25oC.
Można stosować przez 3 miesiące po otwarciu opakowania. Po tym okresie pozostałość należy wyrzucić.

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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