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Vigantoletten 1000 x90 tabletek
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Procter & Gamble

Postać tabletki

Substancja
czynna

witamina D

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Produkt leczniczy zawierający w swoim składzie witaminę D.

Działanie:

Substancja czynna - cholekalcyferol (witamina D3) jest fizjologicznie wytwarzana w skórze pod wpływem ekspozycji na światło UV,
może być też dostarczana do organizmu w diecie lub w postaci odpowiedniego leku.

Witamina D reguluje gospodarkę wapniową i fosforanową w organizmie.

Cholekalcyferol za pośrednictwem aktywnych metabolitów, zwiększa wchłanianie wapnia i fosforanów w przewodzie pokarmowym,
wchłanianie zwrotne wapnia w nerkach oraz stężenie wapnia i fosforanów w krwi. Hamuje wydzielanie parathormonu z przytarczyc,
ułatwia mineralizację kości i zapobiega utracie wapnia z organizmu. Przy niedoborach witaminy D występują zaburzenia wapnienia kości
(krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).

Wskazania:

zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
zapobieganiu schorzeniom w przypadku stwierdzonego ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych
zapobieganiu niedoborom witaminy D w przypadku zaburzeń jej wchłaniania u dzieci i dorosłych
leczeniu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych

Dawkowanie :
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Dawkowanie z uwzględnieniem dawek dobowych i jednorazowych

Zapobieganie krzywicy u noworodków, niemowląt i dzieci: ½ tabletki na dobę preparatu Vigantoletten 1000 (odpowiednik 12,5
mikrogramów lub 500 j.m. witaminy D)
Zapobieganie schorzeniom w przypadku stwierdzonego ryzyka niedoboru witaminy D: ½- 1 tabletki na dobę Vigantoletten 1000
(odpowiednik 12,5 mikrogramów lub 500 j.m.- 25 mikrogramów lub 1000 j.m. witaminy D). Dawki lecznicze (powyżej 500 j.m.
witaminy D na dobę) można stosować jedynie po stwierdzeniu hipokalcemii i niedoboru witaminy D.
W terapii uzupełniającej osteoporozy: 1 tabletka na dobę preparatu Vigantoletten 1000 (odpowiednik około 25 mikrogramów lub
1000 j.m. witaminy D)

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na cholekalcyferol (substancja czynna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub soję, orzeszki ziemne,
hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia w krwi) i(lub) hiperkalcynuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem), kamica nerkowa i(lub)
ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność przytarczyc.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
takie jak zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka Reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd skóry, wysypka lub pokrzywka.
W przypadku przedłużonego stosowania dużych dawek: hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia w krwi) i hiperkalcynuria (nadmierne
wydalanie wapnia z moczem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
Chronić od światła.
Ciąża i karmienie piersią. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem

Skład:

1 tabletka zawiera

25 mikrogramów cholekalcyferolu, co odpowiada 1000 j.m. witaminy D3
substancje pomocnicze: mannitol, celuloza mikrokrystliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana,
karboksymetyloskrobia sodowa(typu c), talk, magnezu stearynian
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