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MULTI-SANOSTOL płyn 300 g
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 300 g

Postać syrop

Producent ORIFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisMULTI-SANOSTOL płyn 300 gZapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na
witaminy. Utrata apetytu. Skłonność do częstych infekcji. Okres wzrostu i rozwoju. Stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz
przemęczenie. Obniżona zdolność koncentracji. Okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii. W celu
poprawy ogólnej kondycji organizmu. Produkt może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i
dorosłym.Sposób użyciaPodanie doustne. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Dzieci w wieku 1 do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml
syropu. Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu. Nie przekraczać zalecanego
dawkowania.WażnePrzeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w
punkcie 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). Zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie
wapnia z moczem (hiperkalcynuria). Zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi
zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy‑galaktozy lub niedoborem sacharazy‑izomaltazy,
nie powinni przyjmować produktu (patrz również punkt 4.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego – ChPL ostrzeżenia dotyczące
cukrów).SkładSubstancjami czynnymi produktu są: witamina A, witamina D3, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina C,
witamina E, witamina PP, dekspantenol, wapnia glukonian, wapnia fosforomleczan. 10 ml produktu zawiera: witaminę A – retynolu
palmitynian 2400 j.m.; witaminę D3 – cholekalcyferol 200 j.m.; witaminę B1 – tiaminy chlorowodorek 2 mg; witaminę B2 – ryboflawiny
sodu fosforan 2 mg; witaminę B6 – pirydoksyny chlorowodorek 1 mg; witaminę C – kwas askorbowy 100 mg; witaminę E ‑ all-rac-α-
tokoferylu octan 2 mg; witaminę PP – nikotynamid 10 mg; dekspantenol 4 mg; wapnia glukonian 50 mg; wapnia fosforomleczan 50 mg.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każde 10 ml syropu zawiera 6,55 g sacharozy;1,31 g syropu glukozowego, 15,04 mg sodu
benzoesanu (E 211) i 10 mg kwasu sorbowego (E 200).Glukoza, fruktoza i sacharoza (patrz również punkt 4.3) Produkt leczniczy, jako
substancje pomocnicze w 10 ml syropu zawiera 6,55 g sacharozy i 1,31 g glukozy. Dodatkowo zawiera też glukozę, fruktozę oraz
sacharozę pochodzące między innymi z koncentratów soku grejpfrutowego i pomarańczowego oraz z ekstraktu słodowego. Ich
dokładna zawartość nie może zostać oceniona, gdyż są to substancje pochodzenia naturalnego. Należy to wziąć pod uwagę u
pacjentów z cukrzycą. Należy uwzględnić addytywne działanie podawanych jednocześnie produktów zawierających te składniki oraz
pokarmu, który je zawiera.
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