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Vitaminum E Medana 200 mg 20 kapsułek elastycznych
 

cena: 4,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Wskazania

Leczenie niedoboru witaminy E spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem się oraz zaburzeniami przemiany materii.

Wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia
związana jest ze stresem oksydacyjnym.

Substancja czynna: tocopherolum

Skład

Substancja czynna

all-rac-α-tokoferylu octan 200 mg

Pozostałe składniki

żelatyna,

glicerol,

parahydroksybenzoesan etylu (E214),

koszenila (E120),

woda oczyszczona.
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Dawkowanie

Ten lek 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.

Podanie doustne.

Kapsułkę należy połknąć i popić wodą.

Zwykle:

Dorośli: 1 lub 2 kapsułki na dobę.

Leczniczo w stanach niedoboru witaminy E dawkowanie ustala lekarz.

Przeciwwskazania

jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

jeśli występuje niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień).

Uwagi do stosowania

Vitaminum E Medana zawiera parahydroksybenzoesan etylu - lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Zawartość:

20 kapsułek elastycznych

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MEDANA PHARMA

Pozwolenie: MZ 8382

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum E Medana u osób przyjmujących jednocześnie:

doustne leki przeciwzakrzepowe (np. dikumarol, warfaryna),

estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne),

witaminę K.

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.

Prowadzenie pojazdów

Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie przyjmowania witaminy E.

Przedawkowanie
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 W razie przyjęcia znacznie większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Po
przedawkowaniu mogą wystąpić: brak łaknienia, biegunka, bóle brzucha, inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, uczucie
zmęczenia i osłabienia, nieostre widzenie, bóle głowy, wysypka, zaburzenia czynności gruczołów płciowych, zmniejszenie stężenia
hormonów tarczycy w osoczu.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Witamina E może działać antagonistycznie do witaminy K, zwłaszcza u osób przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe lub
estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne).

Stosowanie innych środków o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, ubichinon, aminokwasy zawierające siarkę) może
łagodzić niektóre objawy niedoboru witaminy E.

Jednoczesne stosowanie związków żelaza osłabia działanie witaminy E, dlatego należy zachować kilkugodzinny odstęp między
przyjmowaniem tych leków.

Witamina E zwiększa wchłanianie, wykorzystanie i magazynowanie witaminy A.

Kolestyramina i kolestypol (leki zmniejszające stężenie cholesterolu) zmniejszają wchłanianie witaminy E z przewodu pokarmowego.

Orlistat (lek zmniejszający przyswajanie tłuszczu) i oleje mineralne mogą zaburzać wchłanianie witaminy E z przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane

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

Dawki przekraczające 1200 mg na dobę mogą powodować wystąpienie takich objawów jak:

ból głowy,

zaburzenia ostrości widzenia,

nudności, biegunka,

wysypka,

osłabienie, zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

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