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Rutinoscorbin x150 tabletek
 

Cena: 20,56 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

GlaxoSmithKline

Postać tabletki

Substancja
czynna

rutyna, witamina C

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Rutinoscorbin jest lekiem złożonym o skojarzonym działaniu rutyny i witaminy C. Rutyna uszczelnia naczynia włosowate, zapobiega
krwawieniom, wybroczynom i żylakom. Dzięki właściwościom przeciwutleniacza rutyna chroni witaminę C nasilając jej działanie.
Witamina C jest związkiem niezbędnym w wielu procesach metabolicznych, wspomaga układ odpornościowy, uczestniczy w procesach
usuwania wolnych rodników.

Wskazania:

W stanach niedoboru witaminy C i rutyny. Wspomaganie odporności organizmu. Uszczelnianie naczyń włosowatych. Zapobieganie
przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia:

Nie stosować jednocześnie z sulfonamidami. Witamina C, w dużych dawkach, jest przeciwwskazana u osób z nadmiernym wydalaniem
kwasu szczawiowego, dną, kamicą moczanową, cystynurią, w stanach hipokaliemii i hiperkalcemii.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Przed zastosowaniem u kobiet ciężarnych i karmiących należy zasięgnąć porady
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lekarza.

Interakcje:

Rutinoscorbin może zmniejszać skuteczność sulfonamidów i antybiotyków aminoglikozydowych. Rutyny, podawanej dłużej niż 4
tygodnie, nie należy stosować jednocześnie z glikozydami nasercowymi, lekami obniżającymi ciśnienie krwi i niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi, bowiem nasila ich działanie. Witamina C nasila działanie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych, zwiększa
wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego, wydłuża okres półtrwania paracetamolu.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania wysokich dawek witaminy C (powyżej 600 mg na dobę) mogą wystąpić: wymioty lub nudności, ból głowy,
zaczerwienienie, zwiększone oddawanie moczu. W dawkach powyżej 1 g witaminy C na dobę mogą wystąpić: biegunka i kamica
nerkowa.

Dawkowanie:

Profilaktycznie:

1 do 2 tabletek na dobę.

W stanach niedoboru witaminy C:

1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę.

U dzieci poniżej 6 roku życia:

stosować według wskazań lekarza.

Skład:

1 tabletka zawiera substancje czynne: Rutyna 25 mg, Kwas L-askorbowy (witamina C) 100 mg Substancje pomocnicze: laktoza, skrobia
ziemniaczana, sacharoza, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: Hydroksypropylometyloceluloza,
polietylenoglikol 6000, tytanu dwutlenek, talk, żółcień chinolinowa (E 104).
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