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Vigantoletten 1000 90 tabletek
 

cena: 29,22 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 90 sztuk

Postać tabletka

Producent MERCK KGAA

Substancja
czynna/dawka

Cholecalciferolum

Wskazania niedobór witamin

Opis produktu
 

IGANTOLETTEN® 1000 j.m. od dawna sprawdza się przy zapobieganiu niedoborom witaminy D, w uzupełniającym leczeniu osteoporozy
i w profilaktyce krzywicy.
Dobrze wiedzieć: 
w zapobieganiu niedoborom witaminy D u dorosłych zaleca się przyjmowanie jednej tabletki VIGANTOLETTEN® 1000 j.m. dziennie (co
odpowiada 0,0250 mg lub 1000 j.m. witaminy D). VIGANTOLETTEN®. Uśmiechem wypełnij każdy dzień.

Skład:
Preparat witaminowy VIGANTOLETTEN® 1000 j.m. zawiera cholekalcyferol, czyli witaminę D3.
Wygodna formuła: jedna mała tabletka zawiera 1000 j.m. (jednostek międzynarodowych) witaminy D3, co odpowiada dawce dziennej
dla osoby dorosłej witaminy D zalecanej w zapobieganiu niedoborom witaminy D. To wyjątkowa wygoda, zważywszy, że kuracja
witaminą D z reguły powinna być kontynuowana przez długi czas.
Substancja czynna:
1 tabletka zawiera 25 µg cholekalcyferolu, co odpowiada 1000 j.m. witaminy D3

Zastosowanie:
Masz objawy niedoboru witaminy D? Skuteczne wsparcie w zapobieganiu niedoborom oferuje VIGANTOLETTEN® 1000 j.m. – pomaga
pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminę D.
Zakres zastosowania VIGANTOLETTEN® 1000 j.m. :
zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych
zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych
leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych

Zalety:
jedna tabletka pomaga pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminę D
nie zawiera oleju sojowego i arachidowego
nie zawiera żelatyny
po rozpuszczeniu można podawać niemowlętom (tabletka rozpuszcza się np. w mleku lub wodzie).
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Stosowanie i dawkowanie:
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Dzieci
Pół tabletki na dobę (co odpowiada 0,0125 mg lub 500 j.m. witaminy D).
U noworodków, niemowląt i małych dzieci lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.
Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)
Jedna tabletka na dobę (co odpowiada 0,025 mg lub 1000 j.m. witaminy D).
Bez nadzoru lekarza nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale lub w dawkach większych niż zalecane.
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych
Dwie tabletki na dobę (co odpowiada 0,050 mg lub 2000 j.m. witaminy D).
Bez nadzoru lekarza nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale, lub w dawce 2000 j.m. na dobę albo większej.

Sposób podawania:
Wskazówki dotyczące sposobu podawania dla dorosłych:
Tabletkę należy popić odpowiednią ilością wody.
Wskazówki dotyczące sposobu podawania niemowlętom i małym dzieciom:
Noworodki, niemowlęta i małe dzieci: należy rozpuścić tabletkę w wodzie na łyżeczce do herbaty i podać zawiesinę dziecku
bezpośrednio do ust, najlepiej podczas posiłku. Przed podaniem należy się upewnić, czy tabletka uległa całkowitemu rozpuszczeniu. Nie
zaleca się dodawania tak sporządzonej zawiesiny do zawartości butelki lub do innego pokarmu, gdyż wówczas nie można mieć
pewności, że dziecko przyjmie pełną dawkę produktu. Jeśli jednak VIGANTOLETTEN® w tabletkach musi zostać podany z pokarmem
płynnym (mlekiem), konieczne jest wcześniejsze jego zagotowanie. Należy uwzględnić zawartość witaminy D w pokarmie, jeśli dziecko
przyjmuje równocześnie pokarm z dodatkiem witaminy D i produkt leczniczy VIGANTOLETTEN® 1000 j.m.. Noworodki karmione piersią,
których matki przyjmowały witaminę D w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji witaminy D począwszy od 3. tygodnia
życia. Noworodki karmione piersią, których matki nie otrzymywały witaminy D w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji
witaminy D począwszy od pierwszych dni życia. Noworodki karmione mlekiem modyfikowanym, spożywające w ciągu doby objętość
mleka, która zabezpiecza należną podaż 400 j.m. na dobę, nie wymagają suplementacji witaminy D.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

