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Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujących odporność
 

cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 1000 mg

Opakowanie 20 tabletek

Postać tableki ,usujące

Producent Synoptis

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Witamina C uczestniczy w procesie gojenia ran, utrzymuje mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych, wykazuje właściwości
antyoksydacyjne i zwiększa odporność organizmu.

Wskazania
Wskazaniem do stosowania Ascorvity są stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.
Substancja czynna: acidum ascorbicum

Skład
1 tabletka zawiera:

1000 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum)

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sorbitol, skrobia kukurydziana, aromat cytrynowy, aspartam, ryboflawiny
sodu fosforan (barwnik).

Dawkowanie
Przeważnie stosuje się u dorosłych i młodzieży 1 raz dziennie po 1 tabletce rozpuszczonej w ½ szklanki wody lub soku.

Lek nie zawiera cukru, dlatego może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Ascorvita:
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 u dzieci do 12 roku życia,

jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa,

jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na składniki preparatu

Zawartość:

Lek ma postać tabletek musujących. 10 lub 20 tabletek znajduje się w polipropylenowej tubie. Tuba jest umieszczona w tekturowym
pudełku.
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NP PHARMA

Pozwolenie: MZ R/6881

Ważne przed zastosowaniemzwiń
Ostrzeżenia
Należy zachować szczególną ostrożność i unikać stosowania dawek powyżej 1 g dziennie kwasu askorbowego u osób ze skłonnością
do dny, u chorych z cystynurią, przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i amfetaminę (ze względu na hamowanie
wchłaniania zwrotnego w kanalikach nerkowych) oraz u osób z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Witamina C stosowana w dawkach terapeutycznych może być przyczyną fałszywie dodatnich wyników testu na obecność cukru w
moczu i fałszywie dodatnich wyników testu na obecność krwi utajonej w kale.

Ze względu na zawartość aspartamu nie stosować u chorych na fenyloketonurię.

Ze względu na zawartość sorbitolu nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Informacja dla osób na diecie niskosodowej: 1 tabletka zawiera 294,5 mg sodu.

Ciąża i laktacja
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Interakcje z innymi lekami
Lek nasila działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny, sulfonamidów; działa synergistycznie
z glikozydami flawonowymi, zwiększa wchłanianie żelaza.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Ascorvita może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Kwas askorbowy jest metabolizowany częściowo do kwasu szczawiowego i jego wysokie stężenia mogą doprowadzić do krystalizacji
szczawianów; zakwaszenie moczu może być również przyczyną krystalizacji moczanów czy cytrynianów i w efekcie kamicy dróg
moczowych.

 

Parametry

Wybierz moc 1000 mg (0,00 PLN)
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