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IBUVIT D3 2000 j.m. 30 kapsułek
 

Cena: 12,57 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 000 I.U.

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

WskazaniaLek Ibuvit D3 2000 IU jest stosowany:w profilaktyce stanów związanych z niedoborem witaminy D u dorosłych z prawidłową
masą ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej;w leczeniu wspomagającym w osteoporozie u
dorosłych;w profilaktyce niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z
lekarzem.DziałanieProfilaktyczne przyjmowanie witaminy D zalecane jest w miesiącach niedostatecznej ekspozycji na światło
słoneczne (od października do kwietnia).W okresie dużej ekspozycji na światło słoneczne w miesiącach letnich (od maja do września)
zaleca się okresowe wstrzymanie się od przyjmowania witaminy D.W Polsce wystarczająca ekspozycja na światło słoneczne jest
możliwa tylko w miesiącach letnich (od maja do września) i wymaga co najmniej 15 minut dziennie przebywania na słońcu w godzinach
od 10.00 do 15.00, z odkrytymi przedramionami i podudziami, bez używania kremów z filtrami UV.Jako niedobór witaminy D uznaje się
stężenie w surowicy 25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D) < 20 ng/ml (< 50 nmol/l); docelowe stężenie dla optymalnego działania
witaminy D określa się jako 30 do 50 ng/ml (75 do 125 nmol/l).Niedobór witaminy D może wystąpić, jeśli pacjent mieszka w miejscu
położonym na wysokiej szerokości geograficznej (> 35°), gdy dieta i tryb życia nie dostarczają odpowiedniej ilości witaminy D do
organizmu (osoby spędzające większość czasu w pomieszczeniach zamkniętych, osoby pracujące nocą), lub gdy zapotrzebowanie na
witaminę D jest zwiększone (kobiety w ciąży, osoby z nadwagą i otyłością).Sposób użyciaTen lek 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.Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w
wieku 11 lat i powyżejZazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do
kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.Leczenie
wspomagające w osteoporozie u dorosłychZazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku.Profilaktyka niedoboru
witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzemZazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU (1
kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku, chyba że lekarz zaleci inny sposób dawkowania.Nie należy stosować innych leków,
suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych metabolitów i analogów witaminy D
bez nadzoru lekarza.Sposób podaniaKapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas głównego posiłku.WażneNie
należy stosować innych leków, suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych
metabolitów i analogów witaminy D bez nadzoru lekarza.SkładCo zawiera lek Ibuvit D3 2000 IUSubstancją czynną leku jest
cholekalcyferol.Każda kapsułka zawiera 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000 IU witaminy D.Pozostałe składniki
to:zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczonyskład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów
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tłuszczowych o średniej długości łańcucha.
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