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IBUVIT C 100 mg/ml krople doustne 30 ml
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Producent MEDANA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

LEK

0+ dla niemowląt, dzieci i młodzieży do 17 roku życia

lek 30 ml, krople doustne, roztwór

 

Lek OTC z witaminą C w dawce 100 mg / ml w postaci kropli. Jedna kropla to 5 mg witaminy C.
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Zapobieganie i leczenie

stanów niedoboru witaminy C,

w przypadkach, kiedy stosowanie odpowiedniej diety nie wystarcza

Stopniowe i trójfazowe uwalnianie witaminy C 1000 mg

Wygodne stosowanie można dodać do pokarmu lub napoju

Niemowlęta, dzieci i młodzież do 17 roku życia

 

Zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C występuje:1
w trakcie trwania infekcji wirusowych; w zaburzeniach odporności; przy trudno gojących się ranach; podczas długotrwałej gorączki.  

 

Ibuvit C

Witamina C wpływa na funkcjonowanie

układu immunologicznego2

 

Obserwacje kliniczne wykazują występowanie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C w chorobach infekcyjnych.

Witamina C w dużym stężeniu występuje w leukocytach, gdzie szybko jest zużywana w czasie infekcji. Wykazuje ochronne,
antyoksydacyjne działanie na lipidy błon komórkowych. Może również neutralizować wolne rodniki. Chroni w ten sposób tkanki przed
uszkodzeniem.
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Ibuvit C krople

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

U dzieci do 3 lat produkt lecznicy należy podawać po uzgodnieniu z lekarzem.

Ibuvit C należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Ibuvit C (o ile lekarz nie zaleci inaczej):
u niemowląt i dzieci do 2 lat: 5 do 8 kropli na dobę, dodane do napoju lub pokarmu; u dzieci od 2 do 11 lat: 10 kropli na dobę; u młodzieży
od 12 do 17 lat: 15 do 20 kropli na dobę.  

 

1 ChPL Ibuvit C 2 Krzysik M, Biernat J, Grajeta H. Wpływ wybranych składników odżywczych pożywienia na funkcjonowanie układu
odpornościowego. Cz. II. Immunomodulacyjne działanie witamin i pierwiastków śladowych na organizm człowieka. Adv Clin Exp med.
2007; 16 (1): 123‑133 Dotyczy leku Ibuvit C Ibuvit C. Skład i postać: Jeden ml (ok. 20 kropli) roztworu zawiera 100 mg kwasu
askorbowego. Każda kropla zawiera 5 mg kwasu askorbowego. Krople doustne, roztwór. Wskazania: Zapobieganie i leczenie stanów
niedoboru witaminy C, w przypadkach, kiedy stosowanie odpowiedniej diety nie wystarcza. Dawkowanie i sposób podawania: U dzieci
do 3 lat produkt leczniczy należy podawać po uzgodnieniu z lekarzem. Podanie doustne. O ile lekarz nie zaleci inaczej: niemowlęta
i dzieci do 2 lat: 5 do 8 kropli na dobę, dodane do napoju lub pokarmu; dzieci od 2 do 11 lat: 10 kropli na dobę; młodzież od 12 do 17 lat:
15 do 20 kropli na dobę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
wymienioną. Szczawianowa kamica nerkowa. Zaburzenia spichrzania żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość
syderoblastyczna). Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83‑200 Starogard Gdański

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

PRODUCENT Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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Opis 

 

IBUVIT C CEVIKAP 100 mg/ml krople doustne 30 ml

IBUVIT C Cevikap są to krople doustne zawierające jako substancję czynną kwas askorbowy #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渁ᤀ 䌀⌡⍃倣℣. Taka postać leku jest
szczególnie zalecana do stosowania u niemowląt i dzieci, gdyż ułatwia podanie odpowiedniej ilości witaminy C.

Witamina C jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Łatwo ulega rozkładowi pod wpływem licznych czynników zewnętrznych, np. światła,
wysokiej temperatury oraz tlenu zawartego w powietrzu. Witamina C uczestniczy w procesie tworzenia wielu tkanek organizmu #℣佐⌡⌀洀⸀椀渀⸀
chrząstek, kości, zębów) a także wpływa na proces gojenia się ran i zrastania złamań kości oraz czynność układu odpornościowego.

IBUVIT C Cevikap stosuje się w celu zapobiegania i leczenia stanów niedoboru witaminy C, w przypadkach kiedy stosowanie
odpowiedniej diety nie wystarcza.

 

Stosowanie

Lek stosuje się doustnie jeden raz dziennie lub w dawkach podzielonych, najlepiej w czasie jedzenia.

 

Ważne

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

 

Składniki

Substancją czynną leku IBUVIT C Cevikap jest kwas askorbowy. 1 ml zawiera 100 mg kwasu askorbowego.

1 kropla zawiera 5 mg kwasu askorbowego.

Pozostałe składniki leku to: glicerol, woda oczyszczona.

 

Producent

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

Numer telefonu: 43 829-92-00
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