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Ascofer 200mg 50 tabl
 

Cena: 15,47 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 50 tabl. (2 blist.po 25szt.)

Postać tabl.powl.

Producent CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

Rejestracja

Substancja
czynna

Ferrosi gluconas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: ESPEFA

ILOŚĆ: 50 tabletek

OPIS PODSTAWOWY:

Ascofer to lek zawierający 200 mg żelaza(ll) glukonianu, służący do uzupełniania niedoborów żelaza w organizmie.

DZIAŁANIE: 

Niedobory żelaza mogą zaburzać wytwarzanie czerwonych krwinek i oddychanie tkanek, poprzez zmniejszenie ilości białek
przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina).

WSKAZANIA:

Stany niedoboru żelaza związane z utratą krwi, zwiększenie zapotrzebowania organizmu, stany związane z zaburzeniami wchłaniania
lub z dietą zawierającą za mało żelaza.

DAWKOWANIE:

Dorośli: 2 tabletki powlekane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku, w znacznych niedoborach 2 tabletki powlekane 4 razy na
dobę. 
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Dzieci: 4mg do 6mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Zapobiegawczo: 2mg na kg masy ciała na dobę w
dawkach podzielonych. 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera substancję czynną: żelaza (II) glukonian 200mg (co odpowiada 23,2mg żelaza) oraz substancje pomocnicze: kwas
askorbinowy, talk, skrobia ziemniaczana, kwas stearynowy, glikol propylenowy oraz powłoczka AquaPolish P red o składzie:
hypromeloza, hydroksypropylometyloceluloza, makrogol, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha,
talk, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień Allura AC, lak (E 129), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

OSTRZEŻENIA: 

Nie zaleca się przyjmowania leku równocześnie z kawą, herbatą, jajkami, pożywieniem zawierającym wodorowęglany, węglany,
szczawiany lub fosforany, mlekiem lub jego przetworami, pełnoziarnistym chlebem lub płatkami zbożowymi oraz innymi produktami
zawierającymi błonnik, gdyż mogą one zmniejszać wchłanianie żelaza.

Nie należy zażywać doustnych preparatów żelaza w ciągu jednej godziny przed lub dwóch godzin po spożyciu wymienionych produktów
spożywczych.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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