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Vigantoletten 1000 j.m. 0,25mg 90 tabl.
 

Cena: 36,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 000 j.m. (0,025 mg)

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.

Producent PROCTER & GAMBLE

Rejestracja

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Lek Vigantoletten 1000 zawiera substancję czynną witaminę D (cholekalcyferol) ważną w procesie tworzenia kości.

DZIAŁANIE:

Witamina D3 (cholekalcyferol) jest fizjologicznie wytwarzana w skórze pod wpływem ekspozycji na promieniowanie UV, może być też
dostarczana do organizmu z pokarmem. W niedoborach witaminy D występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia
z kości (osteomalacja).

WSKAZANIA:

Lek Vigantoletten 1000 jest stosowany w:

zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,

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

zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych,

leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
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Dawkowanie

Tabletka może być dzielona na połowy.

Dorośli i dzieci: Pół tabletki na dobę (co odpowiada 0,0125 mg lub 500 j.m. witaminy D).

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. 1 tabletka na dobę (co odpowiada 0,025 mg lub 1000 j.m. witaminy D).

Leku nie należy stosować długotrwale bez nadzoru lekarza.

Większe dawki leku Vigantoletten 1000 można stosować jedynie na zlecenie lekarza.

Bez nadzoru lekarza nie należy stosować jednocześnie innych leków, czy suplementów diety oraz innego rodzaju środków spożywczych
zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi

U noworodków, niemowląt i małych dzieci lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.

Sposób przyjmowania leku

Noworodki, niemowlęta i małe dzieci: Należy rozpuścić pół tabletki leku Vigantoletten 1000 w wodzie na łyżeczce (do herbaty) i podać
zawiesinę wodną dziecku bezpośrednio do ust, najlepiej podczas posiłku. Przed podaniem należy się upewnić czy tabletka uległa
całkowitemu rozpuszczeniu. Nie zaleca się dodawania tak sporządzonej zawiesiny wodnej do zawartości butelki niemowlęcia
(noworodka), lub innego jedzenia, gdyż wówczas nie można zagwarantować przyjęcia pełnej dawki leku. Jeśli jednak lek Vigantoletten w
tabletkach musi zostać podany z pokarmem (płynnym), konieczne jest wcześniejsze zagotowanie pokarmu (mleka).

Dorośli: Należy zażyć tabletkę z wystarczającą ilością płynu.

SKŁAD:

Każda tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 100 j.m. witaminy D (cholekalcyferol, proszek zawierający:
cholekalcyferol, D,L-a-tokoferol, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, skrobię modyfikowaną,
sodu askorbinian, sacharozę, krzemionkę koloidalną bezwodną).

Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana,
karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), talk, magnezu stearynian.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Yigantoletten 1000 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdyż lek Vigantoletten 1000
należy stosować pod nadzorem lekarza.

Lek Vigantoletten 1000 zawiera sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem tego leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed światłem.

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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