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Vigantol krople 20 000 j.m./ml 10 ml
 

cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 20 000 j.m. / ml

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent Merck

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

Cholekalcyferol

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Substancja czynna:

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol (witamina D3) Pozostałe składniki: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej
długości łańcucha. Witamina D3 jest ważna w procesie tworzenia kości. W niedoborach witaminy D3 występują zaburzenia wapnienia
kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).

Wskazania:

Vigantol ® stosuje się w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych a także w zapobieganiu krzywicy u wcześniaków.
Vigantol ® pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D3 i zmniejsza ryzyko ich występowania a tym samym jest stosowany w celu
zapobiegania schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D3 u dzieci i dorosłych. Jest także zalecany w
leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych.

Stosowanie i dawkowanie:

Wcześniaki: 2 krople na dobę roztworu Vigantol® (1000 IU witaminy D3). Po osiągnięciu 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 odpowiada 500 IU witaminy D3). U wcześniaków,
noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza.

Dorośli, młodzież (w wieku 12 lat i więcej) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol® (co odpowiada 500 IU
witaminy D3).
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol® (co odpowiada 1000 IU witaminy D3).
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 Vigantol® podaje się dzieciom od drugiego tygodnia życia do końca pierwszego roku życia.

Krople podawać z łyżką mleka lub pokarmu. Jeśli krople dodaje się do butelki lub do pokarmu, należy upewnić się, czy dziecko zjadło
cały posiłek, w przeciwnym razie dawka nie będzie przyjęta w całości.

Przy wyznaczaniu dawki należy uwzględnić zawartość witaminy D3 w pokarmie, jeśli stosuje się równocześnie pokarm z dodatkiem
witaminy D3 i Vigantol®.

Noworodki karmione piersią, których matki przyjmowały witaminę D3 w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji witaminy
D3 począwszy od trzeciego tygodnia życia.

Noworodki karmione piersią, których matki nie otrzymywały witaminy D3 w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji
witaminy D3 począwszy od pierwszych dni życia.
 

Parametry

Wybierz moc 1000 mg (0,00 PLN)
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