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Ascorutical Forte x20 tabletek
 

Cena: 11,45 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Valeant

Postać tabletki

Substancja
czynna

rutyna, wapń, witamina C

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 5 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania:

Wspomagająco w przebiegu chorób infekcyjnych (przeziębienie, grypa, itp.) w schorzeniach charakteryzujących się nadmierną
przepuszczalnością naczyń (żylaki, obrzęki, krwiaki pourazowe);chorobach alergicznych (katar sienny, pokrzywka, nadwrażliwość na
światło).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu, Hiperkalcemia (np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, hiperwitaminozą
D, szpiczakiem mnogim lub przerzutami do kości), ciężka niewydolność nerek, jednoczesne przyjmowanie sulfonamidów i
aminoglikozydów.

Środki ostrożności:

Należy ostrożnie stosować związki wapnia w niewydolności nerek, sarkoidozie, kamicy nerkowej, chorobie serca (np. u pacjentów
leczonych glikozydami nasercowymi i epinefryną). Pacjenci z kamicą nerkową powinni podczas leczenia pić dużo płynów.
Witamina C w dużych dawkach może być przyczyną fałszywie dodatniego testu na obecność cukru w moczu oraz fałszywie ujemnego
testu na obecność krwi utajonej w kale.

Dawkowanie:
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Dorośli:

zapobiegawczo: 1 tabletka 2 razy na dobę;
leczniczo: 2 tabletki 2 razy na dobę

Dzieci powyżej 5 roku życia:

zapobiegawczo i leczniczo 1 tabletkę na dobę.

Stosowanie podczas ciąży:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przed zastosowaniem należy zasięgnąć
porady lekarza.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
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