
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Folik 0,4mg 90 tabl
 

Cena: 19,27 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 mg

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum folicum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: GEDEON RICHTER

ILOŚĆ: 90 tabletek

 

OPIS:

Folik to lek zawierający 0,4 mg kwasu foliowego.

 

DZIAŁANIE:

Kwas foliowy należy do witamin z grupy B. W organizmie jest metabolizowany do aktywnej postaci tetrahydrofolianu, która bierze udział
w wielu reakcjach biochemicznych, w syntezie związków purynowych, pirymidynowych, w syntezie DNA i w metabolizmie
aminokwasów. Kwas foliowy odgrywa istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe (układ krwiotwórczy,
nabłonek przewodu pokarmowego, tkanki płodu). Podawanie kwasu foliowego matkom może zmniejszać u potomstwa częstość
występowania wad wrodzonych cewy nerwowej, takich jak rozszczep kręgosłupa oraz inne defekty ośrodkowego układu nerwowego
powstające w wyniku zaburzenia procesu tworzenia się cewy nerwowej.
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WSKAZANIA:

W zapobieganiu niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży w celu zmniejszenia ryzyka
powstawania wad wrodzonych cewy nerwowej u ich potomstwa.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Folik to 1 tabletka (0,4 mg kwasu foliowego) raz na dobę, co najmniej przez jeden miesiąc przed
poczęciem i w pierwszym trymestrze (pierwsze 3 miesiące) ciąży. Tabletki najlepiej przyjmować w trakcie posiłku, popijając wodą.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera 0,4 mg kwasu foliowego. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu
stearynian, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat marakuja.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Folik, jeśli pacjentka ma uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

