Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

VITAMINUM B2 TEVA 3 mg 50 drażetek
Cena: 3,95 PLN
Opis słownikowy
Producent

TEVA

Rodzaj rejestracji

Lek

Opis produktu
Opis

Ryboflawina (witamina B2) odgrywa ważną rolę w procesach oksydoredukcyjnych oraz w metabolizmie węglowodanów i białek. Ma
duże znaczenie w procesach zachodzących w skórze i naskórku.
Źródłem witaminy B2 są: wątroba, nerki, jaja, mleko, drożdże i zielone części warzyw. Niedobór witaminy B2 powoduje pękanie skóry
warg i kącików ust, wygładzenie błony śluzowej języka, łojotokowe zapalenie skóry, wrastanie naczyń krwionośnych do rogówki,
pieczenie oczu, nadwrażliwość na światło, niedokrwistość.
Zapotrzebowanie dobowe wynosi 1,2–1,8 mg. U dzieci brak ryboflawiny może prowadzić do zaburzeń wzrostu i rozwoju
psychoruchowego.
Stosowanie leku Vitaminum B2 Teva zaleca się w stanach niedoborów i awitaminozy witaminy B2.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Vitaminum B2 Teva
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku
Vitaminum B2 Teva.
Stosowanie leku Vitaminum B2 Teva z innymi lekami
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Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Trójcykliczne leki antydepresyjne i leki z grupy fenotiazyny zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B2.
Probenecyd, alkohol zmniejszają wchłanianie witaminy B2 z przewodu pokarmowego.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Witamina B2 przenika przez barierę łożyska. Brak jest jednak danych mogących wskazywać na uszkodzenie płodu podczas stosowania
witaminy B2.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Witamina B2 przenika do mleka kobiecego.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Vitaminum B2 Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Żółte zabarwienie moczu.
Stosowanie
Lek Vitaminum B2 Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Podanie doustne.
Dorośli 1 do 3 razy na dobę po 3 mg (1 tabletka powlekana);
Dzieci 3 mg na dobę (1 tabletka powlekana);
Małym dzieciom tabletki można podawać tylko po rozdrobnieniu.
Skład
Substancją czynną leku jest ryboflawina.
Inne składniki leku to laktoza jednowodna, celuloza proszek (Vitacel A-300), celuloza proszek (Vitacel F-120), krzemionka koloidalna
bezwodna, powidon, talk, magnezu stearynian.
Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, lak żółcieni chinolinowej (E 104).
Jak wygląda lek Vitaminum B2 Teva i co zawiera opakowanie
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