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Vigalex Max 4 000 I.U. 60 tabletek
 

cena: 44,77 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ odpornościowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać tabletki

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Cholecalciferolum

Wskazania niedobór witamin, odporność

Opis produktu
 

Opis:
Lek Vigalex Max zawiera substancję czynną witaminę D3 (cholekalcyferol), ważną w procesie tworzenia kości.
Witamina D3 (cholekalcyferol) jest przez organizm wytwarzana w skórze pod wpływem światła słonecznego (promieniowanie UV), może
być też dostarczana do organizmu z pokarmem.
W niedoborach witaminy D występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).
Lek Vigalex Max jest stosowany w:

w profilaktyce niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych

z otyłością (wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) ≥ 30).

Skład:
Substancją czynną leku jest cholekalcyferol.
Jedna tabletka zawiera 40 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,1 mg cholekalcyferolu (witaminy D3).
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana, kukurydziana,
krospowidon (typ A), sacharoza, magnezu stearynian, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej
długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, all-rac-α-Tokoferol.

Dawkowanie:
Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych z otyłością
Zazwyczaj 4000 IU (1 tabletka) na dobę, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona
efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
Pacjenci z niewydolnością nerek
Leku nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością nerek bez kontroli lekarza.
Pacjenci z niewydolnością wątroby
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Bez specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Lek Vigalex Max jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria.
Kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek.
Rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości
na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania.
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.
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