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Calcium HASCO o smaku malinowym 150 ml
 

cena: 8,74 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Calcii glubionate anhydricum, Calcii
lactobionas dihydricum

Wskazania alergia, niedobór minerałów, osteoporoza

Opis produktu
 

Opis:
Calcium Hasco to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu
procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon
komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.
Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Wskazania do stosowania:

profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia

piersią,

leczenie osteoporozy,
wspomagające leczenie objawów alergii.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (wapnia glukonolaktobionian bezwodny oraz wapnia laktobionian dwuwodny) w
ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu.
Ponadto lek zawiera: sacharozę, sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), aromat malinowy, wodę oczyszczoną.

Stosowanie:
Lek Calcium Hasco należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce lub przez lekarza. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek stosuje się doustnie.
Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.
Dzieci: do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,
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od6do12lat: 10ml2lub3razynadobę.
Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Calcium Hasco jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Hasco
Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku Calcium Hasco. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy
niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowaniem leku Cacium Hasco
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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