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Vigantol krop.doustne 20000j.m./ml 10ml
 

cena: 16,30 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,5 mg/ml (20 000 IU/ml)

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.doustne

Producent MERCK KGAA

Rejestracja

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Wskazania:

Vigantol witamina D w kroplach stosuje się:

w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,
w zapobieganiu krzywicy u wcześniaków,
w zapobieganiu schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u
dzieci i dorosłych,
w zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych,
w leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych.

 

Sposób użycia:

wcześniaki * od 2 tygodnia życia: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (1000 IU witaminy
D3). Po osiagnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę profilaktyczną
należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.
noworodki i niemowlęta * (do 12 miesiąca): 1 kropla na dobę roztworu Vigantol ( co
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odpowiada 500 IU Witaminy D)
dorośli, młodzież ( w wieku 12 lat i więcej) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę
roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D)
leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol
(co odpowiada 1000 IU witaminy D).

 

* - u wcześniaków, noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza.

Skład:

1ml (40 kropli) zawiera 500µg cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 IU witaminy D3). Jedna
kropla zawiera 12,5µg cholekalcyferolu (co odpowiada 500 IU witaminy D3). Substancje
pomocnicze; triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować:

hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia w krwi) i(lub) hiperkalcynuria (nadmierne
wydalanie wapnia z moczem),
kamica nerkowa i(lub) ciężka niewydolność nerek,
rzekoma niedoczynność przytarczyc.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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