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IBUVIT D3 2000 j.m. 60 kapsułek
 

Cena: 19,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 000 I.U.

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

WłaściwościWitamina D dla młodzieży i dorosłych.Ibuvit D3 2000 IU (jednostek międzynarodowych) zawiera jako substancję czynną
cholekalcyferol,który jest identyczny z witaminą D wytwarzaną w organizmie człowieka.Witamina D znajduje się w niektórych
produktach spożywczych, jest również wytwarzanaw organizmie, gdy skóra jest eksponowana na promieniowanie słoneczne.Witamina
D zwiększa wchłanianie wapnia z jelit i zmniejsza jego wydalanie przez nerki, cowspomaga budowę kości. Niedobór witaminy D jest
przyczyną krzywicy (zaburzonej mineralizacjikości u dzieci) oraz osteomalacji (niedostatecznej mineralizacji kości u dorosłych).Lek
Ibuvit D3 2000 IU jest stosowany:• w profilaktyce stanów związanych z niedoborem witaminy D u dorosłych z prawidłową masąciała
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.Profilaktyczne
przyjmowanie witaminy D zalecane jest w miesiącach niedostatecznej ekspozycji naświatło słoneczne (od października do kwietnia).W
okresie dużej ekspozycji na światło słoneczne w miesiącach letnich (od maja do września) zalecasię okresowe wstrzymanie się od
przyjmowania witaminy D.W Polsce wystarczająca ekspozycja na światło słoneczne jest możliwa tylko w miesiącach letnich (odmaja do
września) i wymaga co najmniej 15 minut dziennie przebywania na słońcu w godzinach od10.00 do 15.00, z odkrytymi przedramionami i
podudziami, bez używania kremów z filtrami UV.2Jako 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 Dokreśla się
jako 30 do 50 ng/ml (75 do 125 nmol/l).Niedobór witaminy D może wystąpić, jeśli pacjent mieszka w miejscu położonym na
wysokiejszerokości geograficznej (> 35°), gdy dieta i tryb życia nie dostarczają odpowiedniej ilościwitaminy D do organizmu (osoby
spędzające większość czasu w pomieszczeniach zamkniętych, osobypracujące nocą), lub gdy zapotrzebowanie na witaminę D jest
zwiększone (kobiety w ciąży, osobyz nadwagą i otyłością).Zalecane spożycie1 kapsułka
dziennie.WażnePRZECIWWSKAZANIANadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkalcemia
i (lub) hiperkalciuria. Kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza. Ciężka niewydolność nerek. Hiperwitaminoza D. Dzieci w wieku poniżej 11
lat.SkładnikiOlej z krokosza barwierskiego, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, witamina D (cholekalcyferol – witamina
D3). Składnik1 kapsułka „twist-off”(zalecana dzienna porcja) Witamina D 50 µg czyli 2000 j.m. (1000% RWS*)*RWS – referencyjna
wartość spożyciaProducentPOLPHARMA
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