
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Benfogamma 50 mg, 50 tabletek draż B1
 

cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 50 mg

Opakowanie 50 tabletek

Postać tabletki drażowane

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

b1

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Benfogamma wskazania

Leczenie i zapobieganie skutkom niedoborów witaminy B1 w organizmie.

Niedobór witaminy B1 może wystąpić w następujących przypadkach:

nieprawidłowym żywieniu ubogim w witaminę B1, karmieniu pozajelitowym, intensywnej diecie odchudzającej (głodowej) i hemodializie

przewlekłym alkoholizmie (alkohol blokuje wchłanianie witaminy B1) i w powikłaniach wynikających z przewlekłego alkoholizmu

Substancja czynna: benfothiaminum

Benfogamma skład

Substancja czynna: Jedna tabletka drażowana zawiera 50 mg benfotiaminy.

Pozostałe składniki: Rdzeń tabletki: Skrobia kukurydziana, sacharoza, żelatyna, talk, kwas stearynowy, magnezu stearynian Otoczka
tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, kaolin ciężki, makrogologlicerolu hydroksystearynian, guma arabska, sacharoza, skrobia
kukurydziana, sodu laurylosiarczan, powidon K25, talk, tytanu dwutlenek E 171, karmeloza sodowa, wapnia węglan, syrop glukozowy,
makrogol 6000, wosk Montana

Benfogamma dawkowanie

w celach zapobiegawczych: 1 tabletka drażowana 1-2 razy w tygodniu
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w celach leczniczych: 1 tabletka drażowana 1-3 razy na dobę

tabletki drażowane należy popijać wodą.

nie rozgryzać, nie żuć.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (alergia) na benfotiaminę, tiaminę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 50 tabletek drażowanych.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: WOERWAG

Pozwolenie: MZIOS 8614

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Benfotiamina jest dobrze tolerowana i nieznane są sytuacje, w których powinny być zachowane środki ostrożności.

Produkt leczniczy Benfogamma zawiera sacharozę, syrop glukozowy, makrogologlicerolu hydroksystearynian.

Benfogamma w ciąży

Lek Benfogamma może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i tylko na zlecenie lekarza.

W okresie karmienia piersią, przed zastosowaniem leku Benfogamma należy poradzić się lekarza.

Benfogamma a skutki uboczne

Brak doniesień o występowaniu działań niepożądanych po doustnym stosowaniu leku Benfogamma.

W pojedynczych przypadkach może wystąpić wysypka skórna, prawdopodobnie w wyniku alergii (nadwrażliwości) na któryś ze
składników leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
BiobójczychAl. Jerozolimskie 181 C02-222 Warszawa.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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