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Sanosvit Calcium o sm. banan. syrop 0,114g
 

cena: 9,83 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,114 g Ca2+/5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Calcii glubionate, Calcii lactobionas

Opis produktu
 

Wskazania:

Zakażenia dróg oddechowych, przeziębienie, grypa, choroby alergiczne, stany zapalne,
krzywica, uzupełnienie niedoborów wapnia, osteoporoza.

Działanie:

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi
elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych.

Sposób użycia:

Dzieci do 6 lat: łyżeczkę do herbaty 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 12 lat: 2 łyżeczki do herbaty 2 do 3 razy na dobę.
Młodzież i dorośli: łyżkę stołową 2 do 3 razy na dobę.

 

5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) zawiera 114 mg jonów wapnia.
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Skład:

5ml syropu zawiera: substancje czynne: 1442,5mg glukonolaktobionianu wapnia i 313,6mg
laktobionianu wapnia 

substancje pomocnicze: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny, aromat
bananowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Choroby i/lub schorzenia prowadzące do
hiperkalcemii i/lub hiperkalciurii. Kamica nerkowa. Galaktozemia lub cukrzyca.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (niezbyt często) hiperkalcemia i hiperkalciuria; (bardzo
rzadko) zespół mleczno-alkaliczny - obserwowany zwykle tylko w przypadku przedawkowania.
Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko) zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności, ból brzucha i
biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) świąd, wysypka i pokrzywka.
Działania niepożądane mogą wystąpić, kiedy spożycie wapnia przekracza 2000-2500
mg/dobę, przy długotrwałym stosowaniu lub u pacjentów z niewydolnością nerek. U
pacjentów z niewydolnością nerek podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do
hiperkalcemii, której objawami są: brak łaknienia, zaburzenia żołądka i jelit, osłabienie
mięśniowe, wielomocz, uszkodzenie nerek.
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