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Cerutin 100 mg + 25 mg, 125 tabletek
 

Cena: 10,12 zł

Opis słownikowy

Dawka 100 mg + 25 mg

Opakowanie 125 tabletek powlekanych

Producent POLFARMEX S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ascorbic acid, Rutosidum

Opis produktu
 

Opis
Cerutin, lek w postaci tabletek. Zawarta Rutyna i kwas askorbowy (witamina C) zmniejszają przepuszczalność i wzmacniają ścianę
naczyń krwionośnych.

Wskazania

- Stany niedoboru witaminy C i rutozydu.
- Uszczelnienie naczyń włosowatych.

Działanie

- Wspomaganie odporności organizmu.
- Zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.

Dawkowanie
Doustnie. Stosować wyłącznie u dzieci, które potrafią połknąć tabletkę.

Dorośli:

Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę,
W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę.

Dzieci i młodzież:

Profilaktycznie: do 12 lat: 1 tabletka na dobę; od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek na dobę,
W stanach niedoboru witaminy C: do 12 lat: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę; od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę.

Skład
1 tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 25 mg rutozydu trójwodnego (Rutosidum
trihydricum).
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Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 1,90 mg w tabletce.
Pozostałe substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia kukurydziana, Powidon, Magnezu stearynian. Skład otoczki:
Laktoza jednowodna, Hypromeloza, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 6000, Żelaza tlenek żółty (E 172).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Duże dawki witaminy C (więcej niż 500 mg na dobę) wywierają działanie moczopędne, mogą powodować zakwaszenie moczu, a
w konsekwencji krystalizację szczawianów, moczanów, cytrynianów wapnia w drogach moczowych.
Po stosowaniu dużych dawek witaminy C mogą również wystąpić: nudności; wymioty; niestrawność; biegunka; wysypka; ból
głowy.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
Nie należy stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

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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