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Cerutin *125tabl.
 

Cena: 8,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,025g

Opakowanie 125 tabl. (5x25)

Postać tabl.powl.

Producent POLFARMEX S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ascorbic acid, Rutosidum

Opis produktu
 

Nazwa: Cerutin tabletki powlekane
Opakowanie:  125 tabl.
Skład:  (1 tabletka): 100 mg kwasu askorbowego i 25 mg rutozydu oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, poliwidon,
skrobie kukurydzianą, stearynian magnezu, makrogol, hypromelozę, dwutlenek tytanu E171, tlenek żelaza żółty E 172, laktozę.
Działanie:  Rutyna i kwas askorbowy (witamina C) zmniejszają przepuszczalność i wzmacniają ścianę naczyń krwionośnych. Rutozyd
przedłuża działanie witaminy C, opóźniając jej utlenianie.
Wskazania:  w stanach niedoboru witaminy C i rutyny - wspomaganie odporności organizmu,
uszczelnienie naczyń włosowatych - zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny i z hemochromatozą.

Nie należy stosować jednocześnie z sulfatiazolem.
Działania niepożądane:  Duże dawki witaminy C (więcej niż 500 mg/dobę) wywierają działanie moczopędne, mogą powodować
zakwaszenie moczu, a w konsekwencji krystalizację szczawianów, moczanów, cytrynianów, wapnia w drogach moczowych.

Po stosowaniu dużych dawek witaminy C mogą również wystąpić : nudności, wymioty, biegunka, wysypka, ból głowy.

Witamina C w dużych dawkach może powodować nasilenie wydalania kwasu szczawiowego, dny, kamicy moczanowej, cystynurię,
hipokaliemię, hiperkalcemię.
Uwaga:  Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:
Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży i
karmiących piersią należy zasięgnąć porady lekarza.
Sposób użycia:  Dorośli: zwykle 1 do 2 tabletek na dobę.

W sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania 2 do 4 razy na dobę 1 lub 2 tabletki.
Status:  Produkt leczniczy
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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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

