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Vigantol 500μg/ml (20 000 IU) krople 10ml
 

Cena: 17,63 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Procter & Gamble

Postać krople

Substancja
czynna

witamina D

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Co to jest Vigantol i w jakim celu się go stosuje?

Vigantol zawiera substancję czynną witaminę D (cholekalcyferol) ważną w procesie tworzenia kości. Witamina D3 (cholekalcyferol) jest
fizjologicznie wytwarzana w skórze pod wpływem ekspozycji na promieniowanie UV, może być też dostarczana do organizmu z
pokarmem.
W niedoborach witaminy D występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).

Vigantol stosuje się:

w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,
w zapobieganiu krzywicy u wcześniaków,
w zapobieganiu schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych,
w zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych,
w leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych.

 Kiedy nie stosować leku Vigantol

 jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w
punkcie 6 ulotki),
 w przypadku hiperkalcemii (zbyt dużego stężenia wapnia w krwi) lub hiperkalcynurii (nadmiernego wydalania wapnia z
moczem),
 jeśli pacjent ma kamicę nerkową lub ciężką niewydolność nerek,
 w przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc.
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Jak stosować Vigantol?

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie:

Wcześniaki:
2 krople na dobę roztworu Vigantol (10 000 IU witaminy D3). Po osiągnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego
dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.

Noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca):

U wcześniaków, noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza.

Dorośli, młodzież (w wieku 12 lat i więcej) i osoby w podeszłym wieku:
1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D). - Leczenie wspomagające w osteoporozie u
dorosłych:
2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D).

Nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale lub w większych dawkach bez nadzoru lekarza. Ponadto bez nadzoru lekarza nie
należy stosować jednocześnie innych leków, suplementów diety ani innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D
(cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D.

Sposób przyjmowania leku

Wcześniaki, noworodki i niemowlęta:

Vigantol podaje się dzieciom od drugiego tygodnia życia do końca pierwszego roku życia.
Krople podawać z łyżką mleka lub pokarmu. Jeśli krople dodaje się do butelki lub do pokarmu, należy upewnić się, czy dziecko
zjadło cały posiłek, w przeciwnym razie dawka nie będzie przyjęta w całości. Starsze dzieci i dorośli
Produkt leczniczy Vigantol należy podawać z łyżką płynu.

 Co zawiera Vigantol ?

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol.
1ml roztworu zawiera 500μg cholekalcyferolu

Definicja Importu Równoległego leków
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