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Vigantol 20000 IU/ml 10ml
 

Cena: 24,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml (20 000 IU/ml)

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krople doustne

Producent PROCTER & GAMBLE

Rejestracja

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Vigantol, krople doustne. 1 ml zawiera 20.000 jednostek międzynarodowych wit D-3

DZIAŁANIE:

Cholekalcyferol (łac. cholecalciferolum), witamina D3 – organiczny związek chemiczny z grupy witamin D. Reguluje gospodarkę
wapniowo-fosforanową organizmu, umożliwia wchłanianie tych pierwiastków w jelitach, a także zapewnia właściwą mineralizację kości.

WSKAZANIA:

Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,

Zapobieganie krzywicy u wcześniaków,

Zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych,

Zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych,

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych.

 

DAWKOWANIE:

Wcześniaki: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (1000 IU witaminy D3). Po osiągnięciu 40 tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę
profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.
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Noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca): 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D3).

Dorośli, młodzież (w wieku 12 lat i więcej) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU
witaminy D3).

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D3).

Nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale lub w większych dawkach bez nadzoru lekarza. Ponadto bez nadzoru lekarza nie
należy stosować jednocześnie innych leków, suplementów diety ani innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D
(cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D.

SKŁAD:

1 ml (40 kropli) zawiera 500 mcg cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 IU witaminy D3).

Jedna kropla zawiera 12,5 mcg cholekalcyferolu (co odpowiada 500 IU witaminy D3).

Wykaz substancji pomocniczych: Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

OSTRZEŻENIA: 

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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