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Cerutin, 125 tabl rutozyd odporność wit C lek
 

cena: 8,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 100 mg witamina C, 25 mg rutozyd

Opakowanie 125 tabletek

Postać tableki

Producent Polfa

Rejestracja lek

Substancja
czynna

100 mg witamina C, 25 mg rutozyd

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Opis

Tabletki Cerutin zawierają rutynę i kwas askorbowy. Cerutin wskazany jest jako profilaktyka przeciw przeziębieniom i łagodzenie
objawów grypy.

Kwas askorbowy zmniejszają przepuszczalność i wzmacniają ścianę naczyń krwionośnych. Rutyna przedłuża działanie witaminy C,
opóźniając jej utlenianie.

Substancja czynna: acidum ascorbicum , rutosidum

Skład

Jedna tabletka zawiera:

100 mg kwasu askorbowego

25 mg rutozydu trójwodnego

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian.

Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172).

ZawartośćBlistry z folii PVC/Aluminium lub pojemniki z tworzywa sztucznego w tekturowym pudełku. 125 tabletek powlekanych (5
blistrów po 25 szt.)
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 Dawkowanie

Doustnie.

Dorośli:

Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Dzieci i młodzież:

Profilaktycznie: do 12 lat: 1 tabletka na dobę

od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek na dobę

W stanach niedoboru witaminy C: do 12 lat: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę

od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Należy stosować wyłącznie u dzieci, które potrafią połknąć tabletkę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia

Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny i hemochromatozą. Witamina C w dużych
dawkach może powodować nasilenie wydalania kwasu szczawiowego, dny, kamicy moczanowej, cystynurię, hipokaliemię,
hiperkalcemię. Należy unikać stosowania dużych dawek kwasu askorbowego u pacjentów z nadmiernym wchłanianiem żelaza z
przewodu pokarmowego.

Nie zaleca się równoczesnego stosowania rutyny i suflatiazolu z uwagi na zwiększenie ryzyka uszkodzenia naczyń krwionośnych i
krwotoków.

Preparat zawiera laktozę, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania rutyny i kwasu askorbowego.

Działania niepożądane

Duże dawki witaminy C (więcej niż 500 mg na dobę) wywierają działanie moczopędne, mogą powodować zakwaszenie moczu, a w
konsekwencji krystalizację szczawianów, moczanów, cytrynianów wapnia w drogach moczowych. Po stosowaniu dużych dawek
witaminy C mogą również wystąpić: nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, wysypka, ból głowy.

Prowadzenie pojazdów

Preparat nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i laktacja

Brak w pełni udokumentowanych badań prowadzonych u ludzi. Badania na zwierzętach (szczury) wskazują, że kwas askorbowy
przenika przez barierę łożyska do płodu.

Ujemny wpływ na płód ludzki, w przypadku przyjmowania dawek witaminy C zgodnie z zalecanym dziennym spożyciem, nie został
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 udokumentowany. Kwas askorbowy przenika do mleka matki.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX

Pozwolenie: MZ 8828
 

Parametry

Wybierz moc 100 mg (0,00 PLN), 25 mg (0,00 PLN)
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