
 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

Calperos 1000 100 kapsułek
 

cena: 48,16 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 100 sztuk

Postać kapsułki

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Calcium carbonicum

Wskazania niedobór minerałów, osteoporoza

Opis produktu
 

Opis:
Calperos - lek bez recepty zawierający węglan wapnia
CALPEROS to lek zawierający węglan wapnia (500 lub 1000mg).
Pomaga:
Pokryć dzienne zapotrzebowanie na wapń,
Zmniejszyć utratę wapnia z układu kostnego u kobiet w okresie około i postmenopauzalnym oraz u wszystkich osób w podeszłym
wieku.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA PREPARATU:
Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas
laktacji.
Niska podaż wapnia z dietą pokarmową.
Zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych.
Hipokalcemia z hiperfosfatemią u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-
mięśniowej.
Profilaktycznie – uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy.
Stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji ruchowej) po złamaniach kości.
Wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.

KIEDY NIE STOSOWAĆ LEKU CALPEROS:
Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Zwiększone stężenie wapnia we krwi i nadmierne wydalanie wapnia w moczu, np. w nadczynności tarczycy, przytarczyc,
przedawkowaniu witaminy D3, nowotworach odwapniających, takich jak szpiczaki i nowotworach dających przerzuty do kości, w ciężkiej
niewydolności nerek nie leczonej dializami.
Kamica nerkowa.
Leczenie glikozydami nasercowymi.
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Ciężka hiperkalciuria (mocz z nadmierną ilością wydalanego wapnia).

SKŁAD:
Wapń:
400 mg jonów wapnia, czyli 1000 mg węglanu wapnia

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA:
Tylko dorośli:
1 kapsułka (400 mg wapnia) od 1 do 3 razy na dobę.
Maksymalna dobowa dawka:
1200 mg wapnia. Zaleca się zażywanie leku podczas posiłku.
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