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Juvit C 100mg/1ml 40ml
 

Cena: 18,23 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/ml

Opakowanie 40 ml

Postać krop.doustne

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: HASCO-LEK

ILOŚĆ:  40 ml

 

OPIS:

Juvit C to lek zawierający witaminę C w postaci kropli.

 

DZIAŁANIE:

Witamina C bierze udział w procesach metabolicznych organizmu, takich jak procesy utleniania i redukcji czy reakcje enzymatyczne.
Jest niezbędna do tworzenia kolagenu i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów,
gojenia ran, zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych włosowatych. Wpływa na tworzenie się ciał odpornościowych -
immunoglobulin i interferonu w organizmie oraz ułatwia wchłanianie żelaza w jelitach.

 

WSKAZANIA:
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Witaminę C w kroplach stosuje się przy niedoborach oraz profilaktyce niedoborów u niemowląt karmionych sztucznie. Produkt leczniczy
Juvit C przeznaczony jest do leczenia stanów niedoboru witaminy C i profilaktyki chorób wywołanych niedoborem witaminy C, przede
wszystkim szkorbutu i jego wstępnych objawów, choroby Moellera-Barlowa, w okresie rekonwalescencji, przy stosowaniu diety ubogiej
w witaminę C, zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie. Produkt jest szczególnie zalecany dla dzieci.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Doustnie; o ile lekarz nie zaleci inaczej:

- niemowlęta od 28. dnia życia i dzieci do końca 24. miesiąca życia: 5-8 kropli 1 raz na dobę dodane do pokarmu lub napoju;

- dzieci od 3. do 11 lat: 10 kropli 1 raz dziennie;

- młodzież od 12. roku życia i dorośli: 15-20 kropli 1 raz dziennie.

W razie większego zapotrzebowania i niedoborach dawkę można podwoić i przyjmować 2 razy na dobę.

 

SKŁAD:

1 ml (około 20 kropli) zawiera substancje czynną: 100 mg Acidum ascorbicum (kwas askorbowy, witamina C) oraz substancje
pomocnicze: glicerol, disodu edetynian, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli u pacjenta
występuje szczawianowa kamica nerkowa.

Nie podawać wysokich dawek osobom z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

 

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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