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Zincas Forte 27 mg, 50 tabletek cynk odporność
 

cena: 18,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 sztuk

Postać Tabletki

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

zinci

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Cynk reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest niezbędny do wytwarzania plemników i komórek
jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na zakażenia i alergie. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.  Niedobór
cynku powoduje: zaburzenia w funkcjonowaniu skóry, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu odpornościowego i układu
kostnego. Znaczny niedobór cynku może powodować karłowatość i niedorozwój narządów płciowych.

Wskazania

Uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

Substancja czynna: zinci hydroaspartas

Skład

Jedna tabletka zawiera:

27 mg jonów cynku w postaci 150 mg cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C),
celuloza mikrokrystaliczna.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat Zalecana dawka: 1 tabletka na dobę.
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 Zincas Forte należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.  Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 30 dniach stosowania leku,
należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku Zincas Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zincas Forte:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cynku wodoroasparaginian dwuwodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku,

jeśli pacjent ma niewydolność nerek,

jeśli jest leczony antybiotykami lub innymi lekam.

Uwagi do stosowania

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą. Nie należy przyjmować leku Zincas Forte jednocześnie z produktami mlecznymi
(mleko i jego przetwory). Produkty te zmniejszają wchłanianie cynku.

Zawartość:

Lek Zincas Forte ma postać białych, okrągłych tabletek, obustronnie płaskich. Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy.
Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: FARMAPOL

Pozwolenie: MZ R/2637

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

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. Leku Zincas Forte nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Interakcje z innymi lekami

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

Nie należy stosować leku Zincas Forte jednocześnie z następującymi lekami:

antybiotyki z grupy tetracyklin (np. doksycyklina), ponieważ cynk zmniejsza ich wchłanianie,

zawierające kwas acetylosalicylowy,

leki przeciwbólowe zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen, indometacyna,

leki zwiększające wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd,

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
kortykosteroidy, zwane sterydami, np. hydrokortyzon,

leki i suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź, ponieważ zmniejszają wchłanianie cynku,

substancje chelatujące, np.penicylamina

lek stosowany w leczeniu m.in. zatrucia ołowiem lub miedzią.

Działania niepożądane

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

Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem, nie obserwowano działań niepożądanych.

Większe dawki leku mogą powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak:

nudności, bóle brzucha, biegunka,

metaliczny smak w ustach,

ból głowy.

Długotrwałe stosowanie leku Zincas Forte może spowodować niedobór miedzi i niedokrwistość.
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