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Vigantol krople 20.000 j.m./mg 10 ml
 

Cena: 19,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 20 000 j.m./ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.doustne

Producent MERCK KGAA

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Nazwa: Vigantol krople
Opakowanie:  10ml
Skład:  1ml (40 kropli) zawiera 500µg cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 IU witaminy D3). Jedna kropla zawiera 12,5µg
cholekalcyferolu (co odpowiada 500 IU witaminy D3). Substancje pomocnicze; triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej
długości łańcucha.
Wskazania:  zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych, zapobieganie krzywicy u wcześniaków, zapobieganie
schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych, zapobieganie niedoborom witaminy D u
dzieci i dorosłych, leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych.
Opis produktu:  witamina D3 wykazuje wielokierunkowe działanie, m.in. reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową, zwiększa
wchłanianie wapnia i fosforanów w jelitach, wpływa na proces mineralizacji kości i jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania
mięśni oraz układu odpornościowego. Niedobory witaminy D3 mogą prowadzić do rozwoju krzywicy, zaburzeń mineralizacji kości,
osteoporozy oraz zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego.
Przeciwwskazania:
  nadwrażliwość na substancję czynną cholekalcyferol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria.
Kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek. Rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być
obniżone w okresach prawidłowej wrażliwości na tę witaminę. Przyjmowanie w tym okresie witaminy D o przedłużonym działaniu może
prowadzić do powstania ryzyka przedawkowania. W takich sytuacjach należy przyjmować witaminę D, której stężenie łatwiej
kontrolować.
Sposób użycia:  wcześniaki: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (1000 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): 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D3). Dorośli, młodzież (w wieku 12 lat i
więcej) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D3). Leczenie wspomagające w
osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D3).
Status:  Lek OTC
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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.
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