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Vitaminum B2, 3mg *50 tabl. PLIVA
 

Cena: 6,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 3 mg

Opakowanie 50 draż. (2x25szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Riboflavinum

Opis produktu
 

Nazwa: Vitaminum B2 PLIVAOpakowanie: 50 tabletek drażowanychSposób użycia: Profliaktycznie:
Dzieci od 4 roku życia i młodzież:
3 - 6 mg (l-2 drażetek) dziennie w dawkach podzielonych.
Dorośli:
3 - 9 mg (l-3 drażetek) dziennie w dawkach podzielonych.Skład: 1 drażetka zawiera: ryboflawina 3 mg
substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza, skrobia ziemniaczana, guma arabska, talk, kwas stearynowy, skrobia pszeniczna, żelatyna,
żółcień chinolinowa (P104), wosk pszczeli, wosk Carnauba.Wskazania: Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy B. Pomocniczo:
- w terapii lekami moczopędnymi
- po antybiotykoterapii
- przed i po zabiegach chirurgicznych
- w zaburzeniach funkcji wątroby, żołądka i jelit połączonych z uporczywymi biegunkami
- w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzycy, infekcjach różnego pochodzenia, stanach zapalnych skóry, chorobach
psychosomatycznych).
Przeciwwskazania: Uczulenie na witaminę B lub inne składniki preparatu.Działania niepożądane:Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości
(wysypka, pieczenie i mrowienie skóry, nadmierna wrażliwość na światło), nudności, wymioty. Może wystąpić żółte zabarwienie moczu,
co nie powinno budzić niepokoju.
 Uwagi: Zachować szczególną ostrożność stosując Vitaminum B2 Teva:
- u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ lek jest
wydalany w moczu (moSe dojść do nadmiernego stężenia witaminy B2).
- Podczas stosowania dużych dawek witaminy B2 mogą ulec zaburzeniu wyniki badań laboratoryjnych
(oznaczenie stężenia amin katecholowych w moczu metodą fluorymetryczną, oznaczenie stężenia
urobilinogenu z zastosowaniem odczynnika Ehrlicha).
- Duże dawki witaminy B2 powodują zmianę barwy moczu na ciemnoSółtą (mocz przyjmuje barwę
wodnego roztworu ryboflawiny).Lek można stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Działanie witaminy B2 może zostać zmniejszone lub opóźnione przez: niektóre leki psychotropowe (pochodne fenotiazyny, leki
przeciwdepresyjne), hormonalne środki antykoncepcyjne, doksorubicynę, niektóre inne antybiotyki, metotreksat, tytoń, alkohol. Nie
należy stosować witaminy B2 jednocześnie z tetracykliną. Tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać wydalanie witaminy B2.
Witamina B2 aktywuje działanie pirydoksyny i kwasu nikotynowego.
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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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