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Sanosvit Calcium syrop o smaku bananowym 150ml
 

Cena: 11,03 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Takeda

Postać syrop

Substancja
czynna

wapń

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Skład:

100 ml syropu zawiera 29,4 g glukonolaktobionianu wapnia i 6,4 g laktobionianu wapnia; 5 ml (1 łyżeczka syropu) = 114 mg Ca.

Działanie:

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe
funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych. Jest niezbędny w wielu procesach, m.in. przewodnictwie nerwowo-mięśniowym,
czynności mięśni, prawidłowym rozwoju układu kostnego, procesach krzepnięcia krwi, aktywacji niektórych enzymów,
przepuszczalności błon komórkowych i naczyń. Zawarte w preparacie organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm.
Podanie preparatu uzupełnia niedobory wapnia w organizmie oraz prowadzi do zmniejszenia obrzęków i odczynów alergicznych.

Wskazania:

Wspomagająco w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, przeziębienia, grypy, chorób alergicznych, stanów zapalnych, krzywicy,
osteomalacji. Uzupełnienie niedoborów wapnia, zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania (ciąża, laktacja, okresy
intensywnego wzrostu u dzieci, rekonwalescencja, złamanie kości). Zapobieganie i leczenie osteoporozy różnego pochodzenia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na związki wapnia. Hiperkalcemia (hiperparatyreoidyzm, hiperwitaminoza D, szpiczak mnogi, przerzuty nowotworowe do
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kości), ciężka hiperkalciuria, galaktozemia. Nie stosować w skojarzeniu z dużymi dawkami witaminy D. Ostrożnie stosować u pacjentów
z kamicą nerkową szczawianowo-wapniową, niewydolnością nerek, chorobami serca, sarkoidozą oraz u chorych leczonych preparatami
naparstnicy, epinefryną, tetracykliną lub tiazydowymi lekami moczopędnymi.

Działanie niepożądane:

Po dużych dawkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hiperkalcemia.

Dawkowanie:

Dorośli

1 łyżka stołowa 2-3 razy dziennie.

Dzieci od 7 do 13 lat

2 łyżeczki do herbaty 2-3 razy dziennie.

Dzieci do 6 lat

1 łyżeczka do herbaty 2-3 razy dziennie,
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