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SANOSVIT CALCIUM syrop o smaku bananowym 150 ml
 

Cena: 8,75 PLN

Opis słownikowy

Producent ORIFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisSANOSVIT CALCIUM syrop o smaku bananowym 150 mlProfilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie, np. w okresie
ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.Sposób użyciaDawkowanie: Dzieci od 1 roku do 6
lat: 5 ml syropu od 2 do 3 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml syropu od 2 do 3 razy na dobę. Młodzież i dorośli: 15 ml syropu od 2
do 3 razy na dobę. 5 ml syropu zawiera 114 mg jonów wapnia. Sposób podawania: Podanie doustne. Syrop należy podawać w postaci
nierozcieńczonej.WażnePrzeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
wymienioną w punkcie 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). Choroby i (lub) schorzenia prowadzące do hiperkalcemii i (lub)
hiperkalciurii. Kamica nerkowa. Galaktozemia lub cukrzyca.Skład5 ml syropu zawiera 1442,5 mg wapnia glukonolaktobionianu i 313,6
mg wapnia laktobionianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każde 5 ml syropu zawiera 1,5 g sacharozy, 6 mg sodu
benzoesanu (E 211) oraz 10,88 mg glikolu propylenowego (E 1520; składnik aromatu).Glikol propylenowy (E 1520): Produkt leczniczy
zawiera 10,88 mg glikolu propylenowego w każdych 5 ml syropu. Jednoczesne podawanie z innymi substratami dehydrogenazy
alkoholowej, takimi jak etanol może powodować działania niepożądane u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Chociaż nie wykazano
toksycznego wpływu glikolu propylenowego na rozród i rozwój potomstwa, może on przenikać do płodu i do mleka matki. Dlatego też
podanie glikolu propylenowego pacjentce w ciąży należy rozważyć w każdym przypadku indywidualnie. Pacjenci z zaburzeniami
czynności nerek lub wątroby powinni pozostawać pod kontrolą lekarza z powodu rożnych działań niepożądanych przypisywanych
glikolowi propylenowemu, takich jak zaburzenia czynności nerek (ostra martwica kanalików nerkowych), ostra niewydolność nerek i
zaburzenia czynności wątroby.Sacharoza: Produkt leczniczy zawiera 1,5 g sacharozy w każdych 5 ml syropu. Pacjenci z rzadkimi
dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.Sodu benzoesan (E 211): Produkt leczniczy zawiera 6 mg sodu
benzoesanu w każdych 5 ml syropu.Sód: Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 5 ml syropu, to znaczy lek uznaje
się za „wolny od sodu”.
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