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JUVIT KIDS D3 20000 j.m./ml krople doustne 10 ml DATA
WAŻNOŚCI 31.07.2023
 

Cena: 2,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 20 000 j.m./ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.doust., roztw.

Producent PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

OpisJUVIT KIDS D3 20000 j.m./ml krople doustne 10 mlJuvit Kids D3 to lek wskazany do stosowania w ramach profilaktyki niedoboru
witaminy D3 (i stanów wynikających z jej niedoboru) u osób dorosłych, młodzieży, dzieci, niemowląt oraz noworodków.Lek Juvit Kids D3
zalecany jest do stosowania w:profilaktyce niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru (np. krzywica, osteomalacja) u
osób dorosłych, młodzieży, dzieci, niemowląt i noworodków,leczeniu wspomagającym osteoporozy u osób dorosłych,profilaktyce
niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, będących w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem.Lek może być
stosowany w leczeniu niedoboru witaminy D, krzywicy, osteomalacji u pacjentów uprzednio zdiagnozowanych, jako kontynuacja
leczenia.DziałanieJuvit Kids D3 jest lekiem w formie kropli do podawania doustnego. Zawiera witaminę D3
(cholekalcyferol).Podstawową właściwością metabolitów witaminy D3 jest zwiększanie wchłaniania wapnia i fosforanów. Witamina D
poprzez pobudzanie wytwarzania swoistego białka w jelicie, ułatwia wiązanie, a następnie transport wapnia do krwi. Cholekalcyferol
powoduje także zwiększenie wchłaniania wapnia i fosforanów w obrębie nerek. W kościach zwiększa aktywność osteoklastów (komórki
usuwające stare komórki kostne) oraz osteolizę osteoklastyczną (proces rozpuszczania kości pod wpływem działania osteoklastów).
Wszystkie te działania prowadzą do zwiększenia stężenia wapnia we krwi i pobudzenia prawidłowego tworzenia i mineralizacji
kości.Sposób użyciaU noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza.Najczęściej stosowany schemat
dawkowania:Wcześniaki: 1-2 krople (500-1000 IU) na dobę. Po osiągnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego, dawkę
profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.Noworodki i niemowlęta do ukończenia
12. miesiąca życia: 1 kropla (500 IU) na dobę.Dzieci w wieku od 1 do 10 lat: jeśli wystarczająca ekspozycja na słońce nie jest możliwa,
1-2 krople (500-1000 IU) na dobę.Dzieci w wieku od 11 lat, młodzież i osoby dorosłe: jeśli wystarczająca ekspozycja na słońce nie jest
możliwa, 2-4 krople (1000-2000 IU) na dobę.Osoby w wieku podeszłym (powyżej 75 lat): 4-8 kropli (2000-4000 IU) na dobę.Leczenie
wspomagające osteoporozy u osób dorosłych:2-4 krople (1000-2000 IU) na dobę.WażnePrzeciwwskazania Juvit Kids D3, 20000 j.m.
krople, 10 mlKiedy nie stosować leku Juvit Kids D3:jeśli pacjent ma uczulenie na cholekalcyferol lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku,jeśli u pacjenta występuje: hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia w surowicy), kamica nerkowa, brak
aktywności hydroksylazy cholekalcyferolu w wątrobie i w nerkach lub ciężka niewydolność nerek.SkładSubstancją czynną leku jest
cholekalcyferol w ilości 0,5 mg (20 000 IU) w 1 ml roztworu (1 ml roztworu zawiera 40 kropli).Pozostałe składniki (substancje
pomocnicze) to: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.ProducentHASCO
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