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Ascofer *50 tabl.
 

Cena: 10,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 50 tabl. (2 blist.po 25szt.)

Postać tabl.powl.

Producent CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ferrosi gluconas

Opis produktu
 

Nazwa: Ascofer tabletki drażowane
Opakowanie:  50 tabl.
Skład:  1 tabletka zawiera substancję czynną: żelaza (II) glukonian 200mg (co odpowiada 23,2mg żelaza) oraz substancje pomocnicze:
kwas askorbinowy, talk, skrobia ziemniaczana, kwas stearynowy, glikol propylenowy oraz powłoczka AquaPolish P red o składzie:
hypromeloza, hydroksypropylometyloceluloza, makrogol, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha,
talk, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień Allura AC, lak (E 129), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).
Wskazania:  stany niedoboru żelaza związane z utratą krwi, zwiększenie zapotrzebowania organizmu, stany związane z zaburzeniami
wchłaniania lub z dietą zawierającą za mało żelaza.
Działanie:  żelazo spełnia istotną rolę w procesie oddychania tkankowego, w przenoszeniu tlenu za pośrednictwem czerwonych ciałek
krwi.
Przeciwwskazania:  jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli u
pacjenta stwierdzono choroby krwi: hemosyderozę, hemochromatozę (dziedziczne choroby cechujące się wzmożonym wchłanianiem
oraz nadmiernym odkładaniem żelaza w narządach wewnętrznych), niedokrwistość hemolityczną (obniżenie ilości erytrocytów z
powodu skrócenia czasu ich życia) i aplastyczną (obniżenie ilości erytrocytów, leukocytów i trombocytów, wskutek niewydolności szpiku
kostnego), choroby rozrostowe (nowotwory krwi), jeśli pacjent ma marskości wątroby. 
SPosób użycia:  dorośli: leczniczo: zwykle 2 tabletki powlekane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku; w znacznych
niedoborach 2 tabletki powlekane 4 razy na dobę. Zapobiegawczo: około 60mg żelaza (3 tabletki powlekane) na dobę w dawkach
podzielonych.
Stosowanie u dzieci: Leczniczo u dzieci w wieku powyżej 3 lat: leczniczo 4mg do 6mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach
podzielonych. Zapobiegawczo: 2mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. 
Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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