
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ASCOFER 50 tabletek anemia, niedobór żelaza
 

Cena: 10,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 50 draż.

Postać draż.

Producent ESPEFA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

ASCOFER zawiera odpowiednią dawkę żelaza w tabletce drażowanej stosowaną zapobiegawczo oraz leczniczo u osób z
niedokrwistością oraz szczególnie narażonych na niedobory żelaza – u dzieci, dziewcząt i kobiet.  

 

 

 

Wskazania

 

stany niedoboru żelaza związane z utratą krwi #℣佐⌡⌀瀀漀 甀爀愀稀愀挀栀Ⰰ 瀀爀稀攀眀氀攀欁䈀礀挀栀 欀爀眀愀眀椀攀渀椀愀挀栀Ⰰ 稀愀戀椀攀最愀挀栀 漀瀀攀爀愀挀礀樀渀礀挀栀Ⰰ 搀椀愀氀椀稀愀挀栀Ⰰ 甀 欀漀戀椀攀琀 稀
obfitymi krwawieniami miesiączkowymi);  

zwiększenie zapotrzebowania organizmu (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży i karmienia piersią);  

stany związane z zaburzeniami wchłaniania #℣佐⌡⌀瀀漀 爀攀猀攀欀挀樀椀 簀漁䈁Ԁ搀欀愀Ⰰ 稀攀猀瀀䈀 稁䈀攀最漀 眀挀栁䈀愀渀椀愀渀椀愀Ⰰ 甀瀀漀爀挀稀礀眀攀 戀椀攀最甀渀欀椀⌡⍃倣℣ lub z dietą zawierającą
za mało żelaza.

Dawkowanie
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Leczniczo:  

 

Dorośli: zwykle 2 tabletki drażowane trzy razy na dobę w trakcie lub po posiłku; w znacznych niedoborach 2 tabletki drażowane 4 razy na
dobę.  

 

Dzieci w wieku powyżej lat 3: leczniczo 4 do 6 mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

 

Zapobiegawczo:

 

Dorośli: około 60 mg żelaza (3 tabletki drażowane) na dobę w dawkach podzielonych.  

 

Dzieci: 2 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.

 

 

 

Przeciwwskazania  

 

Choroby krwi: hemosyderoza, hemochromatoza #℣佐⌡⌀洀愀爀猀欀漁嬁܀ 戀愀爀眀渀椀欀漀眀愀 挀攀挀栀甀樁Ԁ挀愀 猀椁ᤀ 眀稀洀漁簀漀渀礀洀 眀挀栁䈀愀渀椀愀渀椀攀洀 漀爀愀稀 渀愀搀洀椀攀爀渀礀洀
odkładaniem żelaza w narządach wewnętrznych w postaci hemosyderyny#℣䍐⌡⌀㬀 渀椀攀搀漀欀爀眀椀猀琀漁嬁܀ 栀攀洀漀氀椀琀礀挀稀渀愀 椀 愀瀀氀愀猀琀礀挀稀渀愀㬀 挀栀漀爀漀戀礀
rozrostowe.  

 

Marskość wątroby. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.  

 

 

 

Uwaga
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Stosowanie preparatu może spowodować czarne zabarwienie stolców wskutek obecności nie wchłoniętego żelaza.  

 

 

 

Ciąża lub laktacja

 

Profilaktyczne stosowanie żelaza w II i III trymestrze ciąży i podczas laktacji jest pożądane lecz wymaga badań morfologii krwi celem
ustalenia właściwej dawki leku. Nadmierna dawka żelaza może być szkodliwa dla płodu lub karmionego piersią dziecka.  

 

Zalecane dzienne spożycie żelaza dla kobiet w ciąży i karmiących piersią wynosi 26 mg.  

 

 

 

Działania niepożądane

 

Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe: biegunki, zaparcia, nudności, wymioty, zgaga, bóle w nadbrzuszu. W takich przypadkach
wskazane jest zmniejszenie dawki.

 

 

 

Skład

 

1 tabletka drażowana zawiera 23,2 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) glukonianu 200 mg
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Substancja pomocnicza: sacharoza, sacharoza, żelatyna, talk, kwas stearynowy, magnezu tlenek lekki, guma arabska, kwas askorbowy,
glikol propylenowy, czerwień koszenilowa, wosk pszczeli, parafina stała.
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