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Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia
życia, 40 ml
 

Cena: 18,39 zł

Opis słownikowy

Dawka 100 mg/ ml

Opakowanie 40 ml

Postać krople doustne

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Wiek od 28 dnia życia

Opis produktu
 

Opis
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, przeznaczone są do leczenia stanów niedoboru witaminy C. Witamina C
bierze udział w metabolicznych procesach utleniania i redukcji zachodzących w komórkach np. w procesie oddychania komórkowego.
Jest niezbędna do tworzenia kolagenu, elastyny i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstki,
kości, zębów, gojenia ran, zwiększa elastyczność naczyń włosowatych. Wpływa na tworzenie ciał odpornościowych w organizmie
(uważa się, że bierze udział w wytwarzaniu immunoglobulin i interferonu) oraz ułatwia wchłanianie żelaza w jelitach. Jest niezbędna do
syntezy steroidów nadnerczy, katecholamin, insuliny oraz bierze udział w przemianie aminokwasów aromatycznych i metabolizmie
tyroksyny.

Wskazania

Juvit C przeznaczony jest do leczenie stanów niedoboru witaminy C i profilaktyki chorób wywołanych niedoborem witaminy C,
przede wszystkim szkorbutu i jego wstępnych objawów, choroby Moellera-Barlowa, w okresie rekonwalescencji, przy stosowaniu
diety ubogiej w witaminę C, zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie.
Juvit C szczególnie jest zalecany dla dzieci.

Działanie
Uzupełnienie niedoboru witaminy C.

Dawkowanie

Niemowlęta od 28. dnia życia i dzieci do końca 24. miesiąca życia: 5-8 kropli 1 raz na dobę dodane do pokarmu lub napoju;
Dzieci od 3. do 11 lat: 10 kropli 1 raz dziennie;
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Młodzież od 12. roku życia i dorośli: 15-20 kropli 1 raz dziennie.

W razie większego zapotrzebowania i niedoborach dawkę można podwoić i przyjmować 2 razy na dobę.

Skład
1 ml kropli zawiera Acidumascorbicum (kwas askorbowy, witamina C) 100 mg.
Substancje pomocnicze: glicerol, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie podawać wysokich dawek dzieciom z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane
Witamina C zazwyczaj jest dobrze tolerowana. Duże dawki, zwłaszcza stosowane długotrwale, mogą niekiedy powodować bóle głowy,
zaczerwienienie skóry, działać moczopędnie, a także prowadzić do odkładania się kryształów szczawianu wapnia i moczanów w
drogach moczowych. Obserwowano także po odstawieniu rozwój tolerancji z objawami niedoboru po odstawieniu (szkorbut), a nawet
uzależnienie, z bólami głowy.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25oC.
W miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed światłem.

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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