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IBUVIT D3 4000 j.m. 30 kapsułek
 

Cena: 15,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka 4 000 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 4000 IU jest stosowany:w profilaktyce niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u
dorosłych z otyłością wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) ≥ 30.Profilaktyczne 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.DziałanieIbuvit D3 4000 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
wytwarzana w organizmie, gdy skóra jest eksponowana na promieniowanie słoneczne.Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia z jelit i
zmniejsza jego wydalanie przez nerki, co wspomaga budowę kości. Niedobór witaminy D jest przyczyną krzywicy (zaburzonej
mineralizacji kości u dzieci) oraz osteomalacji (niedostatecznej mineralizacji kości u dorosłych).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.Lek należy stosować doustnie, popijając kapsułki w całości podczas głównego posiłku.
Dawkowanie Ibuvitu D 4000 IU od kwietnia do maja w profilaktyce niedoboru cholekalcyferolu oraz stanów wynikających z niedoboru
witaminy D u dorosłych z otyłością to 1 kapsułka dziennie.Podczas stosowania produktu leczniczego należy zwrócić uwagę, czy inne
leki, suplementy diety lub pokarmy zawierają witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol albo inne metabolity i analogi witaminy D, aby
zapobiec przedawkowaniu tej substancji.WażneNie stosować leku u osób z uczuleniem na cholekalcyferol lub którykolwiek z
pozostałych składników Ibuvit D 4000 IU. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest również: zbyt wysokie stężenie wapnia w
moczu lub krwi; kamienie na nerkach, niewydolność nerek; hiperwitaminoza witaminy D.SkładSubstancją czynną leku jest
cholekalcyferol.Każda kapsułka zawiera 100 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 4000 IU witaminy D.Pozostałe składniki
to:zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczonyskład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów
tłuszczowych o średniej długości łańcucha.
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