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Dolomit VIS 32 mg + 54 mg, 72 tabletki
 

Cena: 12,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 32 mg + 54 mg

Opakowanie 72 tabletki

Producent VIS - ZAKŁADY CHEMICZNO -
FARMACEUTYCZNE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Magnesii carbonas, Calcium carbonate

Opis produktu
 

Opis
Dolomit, lek w postaci tabletek. Jest naturalnym minerałem zawierającym głównie węglan wapnia i węglan magnezu oraz niewielkie
ilości jonów: żelaza, glinu, krzemu, manganu, cynku i miedzi. Dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka na wapń wynosi 700-800
mg a na magnez 270-350 mg. Oba te pierwiastki dostarczamy organizmowi wraz z pokarmem.

Wskazania

Leczniczo w celu wyrównania gospodarki wapniowo-magnezowej organizmu, w stanach hipokalcemii i hipomagnezemii.
Profilaktycznie dla zapobiegania niedoborom wapnia i magnezu - w stanach zmęczenia fizycznego i psychicznego, bólach
mięśni, przy dłuższym wysiłku fizycznym, wzmożonej drażliwości, sytuacjach stresowych, zaburzeniach snu, okresach
szybkiego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży i laktacji.
W okresie rekonwalescencji, w celu zwiększenia odporności organizmu po przebytych chorobach i złamaniach kości.
U kobiet w okresie menopauzy, w zapobieganiu demineralizacji kości oraz wspomagająco w kompleksowym leczeniu
osteoporozy.

Działanie
Uzupełnienie niedoborów jonów magnezowych i wapniowych w organizmie.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Profilaktycznie 1-2 tabletki na dobę,
Leczniczo w stanach niedoboru wapnia i magnezu 2 do 6 tabletek na dobę, zależnie od wielkości niedoboru.

Lek stosować po posiłku, popijając wodą.

Skład
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Substancja czynna: Magnesii carbonas + Calcii carbonas.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek.
Hiperkalcemia (podwyższenie poziomu wapnia we krwi).
Hipermagnezemia (nadmiar magnezu).
Blok przedsionkowo-komorowy.
Myastenia (autoimmunologiczna choroba nerwowo-mięśniowa).
Bezmocz.
Choroby nerek z zaburzeniem filtracji oraz znaczne obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi.
Zdiagnozowane nowotwory złośliwe, gdyż ich wzrost mógłby być pobudzony przez magnez.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25oC.

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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