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Calcium syrop Sanosvit 150 ml
 

cena: 9,07 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Calcii glubionate, Calcii lactobionas

Wskazania alergia, niedobór minerałów, osteoporoza

Opis produktu
 

Opis:
Sanosvit Calcium jest lekiem, w postaci syropu o smaku bananowym, zawierającym jako substancje czynne wapnia glukonolaktobionian
i wapnia laktobionian.
Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do utrzymania równowagi wodno- elektrolitowej organizmu i
prawidłowego funkcjonowania wielu mechanizmów regulacyjnych. Stanowi on istotny składnik tkanki kostnej, warunkuje prawidłowe
przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni. Jest niezbędny w procesie krzepnięcia krwi. Zmniejszając przepuszczalność ścian
naczyń krwionośnych wapń działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie.
Zawarte w leku organiczne związki wapnia są łatwo przyswajalne przez organizm. Podanie leku uzupełnia niedobory wapnia w
organizmie oraz prowadzi do zmniejszenia obrzęków i odczynów alergicznych.
Sanosvit Calcium stosowany jest w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru wapnia w organizmie, np. w okresie ciąży lub laktacji, w
leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian. 5 ml syropu zawiera 1442,5 mg wapnia
glukonolaktobionianu i 313,6 mg wapnia laktobionianu.
Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan (E 211), kwas solny stężony (do ustalania pH), aromat bananowy
(zawiera glikol propylenowy - E 1520, metyloheptino-węglan), woda oczyszczona.

Stosowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Dzieci od 1 roku do 6 lat: 5 ml syropu od 2 do 3 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml syropu od 2 do 3 razy na dobę. Młodzież i
dorośli: 15 ml syropu od 2 do 3 razy na dobę.
5 ml syropu zawiera 114 mg jonów wapnia.
Syrop należy podawać doustnie w postaci nierozcieńczonej.
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Po zastosowaniu należy szczelnie zamknąć opakowanie.
Lek może być stosowany zarówno u dzieci jak i dorosłych, jednakże ze względu na formę syropu i przyjemny smak jest głównie
stosowany u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sanosvit CalciumW razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie leku może prowadzić do hiperkalcemii. Objawami przedawkowania leku są: brak łaknienia,
wzmożone pragnienie, nudności, wymioty, zaburzenia żołądka i jelit, wielomocz, osłabienie mięśni.

Pominięcie zastosowania leku Sanosvit Calcium
Jeśli lek przyjmowany jest regularnie, a od momentu pominiętej dawki upłynęło niewiele czasu, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to
możliwe.
Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej planowej dawki leku, należy ją przyjąć w odpowiednim czasie.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
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