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Rutinoscorbin rutozyd odporność wit C 210 tabletek
 

cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 100 mg witamina C, 25 mg rutozyd

Opakowanie 210 tabletek

Postać tableki

Producent glaxosmithkline

Rejestracja lek

Substancja
czynna

100 mg witamina C, 25 mg rutozyd

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Wskazania
w stanach niedoboru kwasu askorbowego,
w stanach zwiększonego zapotrzebowania na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa),
pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń.
Substancja czynna: Acidum ascorbicum, Rutosidum

Skład
Substancjami czynnymi leku są: rutozyd oraz kwas askorbowy (witamina C). Jedna tabletka zawiera 25 mg rutozydu oraz 100 mg
kwasu askorbowego.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. W
skład otoczki tabletki wchodzi: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień
chinolinowa aluminium lak).

Dawkowanie
Zalecana dawka to:

profilaktycznie: od 1 do 2 tabletek na dobę;
w stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobę.
U dzieci w wieku poniżej 6 lat lek Rutinoscorbin należy stosować według wskazań lekarza.
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Lek stosuje się doustnie.
Lek Rutinoscorbin należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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 Przeciwwskazania
nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość
syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie.
Zawartość:

Opakowanie leku Rutinoscorbin zawiera 210 tabletek powlekanych oraz ulotkę.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE

Pozwolenie: MZ R/1497

Ważne przed zastosowaniemzwiń
Ostrzeżenia
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rutinoscorbin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma rzadką chorobę metaboliczną (niedobór erytrocytowej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej), która może prowadzić
do rozpadu krwinek czerwonych i niedokrwistości;
jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek. Nie należy przymować więcej niż 5 tabletek (co odpowiada 500 mg witaminy C) na dobę;
jeśli pacjent stosuje sulfonamidy (leki przeciwbakteryjne).
Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g), jeśli pacjent ma:

nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego;
kamicę moczanową (choroba polegająca na powstawaniu w układzie moczowym złogów, tzw. „kamieni”);
dnę moczanową (przewlekła choroba związana z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego);
cystynurię (choroba metaboliczna);
hipokaliemię (zmniejszone stężenie potasu we krwi);
hiperkalcemię (zwiekszone stężenie wapnia we krwi).
Rutinoscorbin zawiera laktozę jednowodną i sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Rutinoscorbin zawiera żółcień chinolinową, dlatego może powodować reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Witamina C przenika do mleka matki i przekracza barierę łożyska.
Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Interakcje z innymi lekami
Zawarta w leku witamina C:

zwiększa wchłanianie związków metali (głównie żelaza);
zwiększa wchłanianie glinu (składnika leków zobojętniających kwas żołądkowy, stosowanych np. w leczeniu niestrawności i zgagi). Jeśli
pacjent przyjmuje witaminę C, nie powinien stosować leków zobojętniających, zwłaszcza gdy ma chorobę nerek;
stosowana razem z deferoksaminą (lek stosowany w przedawkowaniu żelaza, pomagający usunąć jego nadmiar z organizmu) może na
wczesnym etapie leczenia niekorzystnie wpływać na serce;
może nasilać niekorzystne działanie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) na żołądek. Z kolei kwas acetylosalicylowy może zaburzać
wchłanianie kwasu askorbowego;
nasila działanie paracetamolu oraz kumarynowych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarolu);
zmniejsza skuteczność disulfiramu (leku stosowanego w leczeniu choroby alkoholowej);
stosowana razem z sulfonamidami (leki przeciwbakteryjne) może powodować tworzenie się ich kryształów w moczu;
stosowana długotrwale w dużych dawkach może mieć wpływ na wydalanie niektórych leków (np. trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych, np. imipraminy, amitryptyliny).
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
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Podczas stosowania dawek witaminy C wiekszych niż 600 mg na dobę mogą wystąpić działania niepożądane.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

reakcje alergiczne, w tym reakcje nadwrażliwości (skrócenie oddechu, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, wysypka skórna, świąd);
ból głowy, zawroty głowy;
wymioty, nudności, biegunka, niestrawność, ból brzucha;
zmęczenie.
Inne działania niepożądane mogą wystąpić u niewielkiej liczby pacjentów, jednak ich częstość nie jest znana:

zaczerwienienie skóry;
zwiększone oddawanie moczu, kamica nerkowa.
Bardzo duże dawki witaminy C (większe niż 10 g na dobę) mogą powodować zaburzenia wodno-elektrolitowe, lizę (rozpad) krwinek
czerwonych oraz znaczne osłabienie działania kobalaminy (witaminy B12).

W razie zaobserwowania następujących objawów: nudności, wymiotów, biegunki, bólu głowy, zaczerwienienia skóry lub zwiększonego
oddawanie moczu, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Rutinoscorbin i skontaktować się z lekarzem.
 

Parametry

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