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Calperos 500 200mg 30 kaps
 

Cena: 20,27 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g Ca2+

Opakowanie 30 kaps. (2x15)

Postać kaps.twarde

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Calcium carbonicum

Opis produktu
 

 RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Teva

ILOŚĆ:   30 kapsułek

OPIS PODSTAWOWY: 

Lek w postaci doustnych kapsułek.

 

DZIAŁANIE:

Wapń jest pierwiastkiem biorącym udział w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej podczas
całego życia człowieka. Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wpływa  na
sprawność pracy mięśnia sercowego oraz bierze udział  w procesie krzepnięcia krwi.
Zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych . Działa przeciwzapalnie,
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przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie. 

Węglan wapnia wpływa łagodząco na odczyny alergiczne na powierzchni skóry i błon
śluzowych. Zapobiega wystąpieniu zmian kostnych w przebiegu przewlekłej niewydolności
nerek.

 

WSKAZANIA:

Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń w czasie intensywnego wzrostu u dzieci oraz
w przebiegu ciąży i podczas karmienia.

Niedobory wapnia w organizmie.

Zmniejszone stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z
przewlekłą niewydolnością nerek, poddawanych dializom.

Lek stosowany  w  leczeniu i zapobieganiu osteoporozy

Po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji po różnego rodzajau złamaniach 
kości oraz wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.

 

DAWKOWANIE:

1 do 2 kapsułek 2 do 3 razy dziennie;

Nie należy zażywać więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę, czyli nie więcej niż 6 kapsułek.

Zaleca się stosować lek w trakcie posiłku.

 

SKŁAD:

500 mg węglanu wapnia, co odpowiada 200 mg jonów wapnia.

Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, talk, dwutlenek tytanu, indygotyna,
laurylosiarczan sodu, dwutlenek siarki, woda oczyszczona, żelatyna.
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 OSTRZEŻENIA: 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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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