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Ascorvita tabl.mus. 1 g 20 tabl.
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 20 tabl.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

O produkcie
Ascorvita, 1000 mg, tabletki musujące, 20 szt.

Opis
Ascorvita to lek  w postaci tabletek musujących zawierający wysoką dawkę witaminy C.

Skład
Substancją czynną jest kwas ascorbowy (Ascorbic acid). 1 tabletka zawiera 1000 mg kwasu askorbowego.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sorbitol, skrobia kukurydziana, aromat cytrynowy, aspartam, ryboflawiny
fosforan sodowy.

Nie zawiera cukru.

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.

Dawkowanie należy ustalić indywidualnie stosowanie do ocenionego na podstawie objawów stopnia niedoboru.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: doustnie, przeważnie 1 raz dziennie po 1 tabletce rozpuszczonej w połowie szklanki wody lub
soku.

Działanie
Kwas askorbowy, (witamina C) bierze udział w wielu reakcjach enzymatycznych. Witamina C posiada właściwości antyoksydacyjne.

Wskazania
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 Lek Ascorvita stosowany jako uzupełnienie niedoborów witaminy C lub w trakcie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Ascorvita:
1) w kamicy nerkowej,
2) w nadwrażliwość na składniki preparatu,
3) u osób chorych na fenyloketonurię.

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

Kwas askorbowy jest na ogół dobrze tolerowany. Duże dawki, powyżej 1 g na dobę stosowane przez dłuższy czas mogą powodować
działania niepożądane: dolegliwości żołądkowo-jelitowe, wysypki skórne, kamica dróg moczowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Należy unikać stosowania dawek powyżej 1 g u osób ze skłonnością do dny, u chorych z cystynurią.
Jedna tabletka zawiera 294,5 mg sodu.
Lek zawiera sorbitol, nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.
Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Ascorvita może wchodzić w interakcje z: trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, amfetaminą, preparatami żelaza.

Ciąża i karmienie piersią
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.

Wpływ na badania laboratoryjne
Witamina C stosowana w dawkach terapeutycznych może być przyczyną fałszywie dodatniego testu na obecność cukru w moczu czy
fałszywie dodatniego testu na obecność krwi utajonej w kale.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
NATUR PRODUKT PHARMA
Podstoczysko 30
Ostrów Mazowiecka
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