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Cebion krople 0.1g/ml 30 ml
 

Cena: 18,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/ml

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać krop.doustne, roztwór

Producent PROCTER & GAMBLE HEALTH POLAND
SPÓŁKA Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Nazwa: Cebion krople doustne
Opakowanie:  30ml
Skład:  1ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego, Substancje pomocnicze : glicerol 87%.
Działanie:  Witamina C - kwas askorbowy - jest związkiem niezbędnym dla organizmu. Pełni ważną rolę w procesach
oksydoredukcyjnych, wpływa na przemianę aminokwasów aromatycznych, metabolizm tyroksyny oraz syntezę katecholamin,
hormonów steroidowych i insuliny. Bierze udział w procesach fosforylacji glukozy i syntezy glikogenu. W przypadkach niedoboru
witaminy C dochodzi do zaburzeń syntezy kwasu hialuronowego, zaburzeń syntezy kolagenu, nieprawidłowego funkcjonowania tkanki
łącznej i procesów kostnienia. Obserwuje się objawy skazy naczyniowej, wadliwe tworzenie się szkliwa zębów, zmiany w obrębie dziąseł
i błon śluzowych jamy ustnej. Ułatwia wchłanianie żelaza i bierze udział w syntezie hemoglobiny. Wywiera stymulujący wpływ na
procesy odpornościowe organizmu, prawdopodobnie przez wpływ na syntezę interferonu i przeciwciał.
Wskazania:  Preparat zalecany w : niedoborach witaminy C w organiźmie i zapobieganie im, niedokrwistości, oparzeniach, stanach
zapalnych skóry, błon śluzowych, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, stanach uczuleniowe,
zakażeniach układu moczowego, kolagenozach, rekonwalescencji, diecie ubogiej w witaminę C, karmieniu sztucznym niemowlą-
ptreparat zalecany dla dzieci.
Dawkowanie:  Doustnie.
Niemowlęta od 28. dnia ż. i dzieci do ukończenia 23. m.ż.: 5-8 kropli na dobę;
Dzieci 3-11 rż.: 10 kropli na dobę;
Dorośli i dzieci od 12 rż.: 15-20 kropli na dobę
(w przypadku większego zapotrzebowania podane dawki stosuje się 2 razy na dobę).
Krople można podawać, dodając je do butelki lub na łyżce mleka, herbaty, soku.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Szczawianowa kamica
nerkowa. Zaburzenia spichrzania żelaza (m.in. hemochromatoza, niedokrwistość sideroblastyczna).
Działania niepożądane:  W pojedynczych przypadkach obserwowano skórne reakcje nadwrażliwości oraz reakcje ze strony układu
oddechowego. Wchodzący w skład preparatu glicerol, jeśli jest stosowany w dużych dawkach, może wywołać ból głowy, nudności i
biegunkę.
Uwagi: Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie glinu z przewodu pokarmowego, nasilając jego toksyczność, zwłaszcza u pacjentów z
niewydolnością nerek. Preparat może wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych.
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Status:  Produkt leczniczy

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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