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Cerutin tabl.powl. 0,1g+0,025g 125tabl.(5x
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,025g

Opakowanie 125 tabl. (5x25)

Producent POLFARMEX S.A.

Substancja
czynna

Ascorbic acid, Rutosidum

Opis produktu
 

O produkcie
Cerutin, 100 mg+25 mg, tabletki powlekane, 125 szt.

Opis
Cerutin to produkt leczniczy  do stosowania m.in. w stanach niedoboru witaminy C i rutyny.

Skład
Substancjami czynnymi są: kwas askorbowy i rutozyd.

1 tabletka zawiera 100 mg kwasu askorbowego oraz 25 mg rutozydu trój-wodnego.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian; otoczka: laktoza jednowodna,
hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:
Profilaktycznie : 1 do 2 tabletek na dobę
W stanach niedoboru witaminy C : 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę

Dzieci i młodzież:
Profilaktycznie : do 12 lat: 1 tabletka na dobę
od 12 do 18 lat: 1 do 2 tabletek na dobę
W stanach niedoboru witaminy C:
do 12 lat: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę
od 12 lat do 18 lat: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę
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Działanie
Rutyna i kwas askorbowy (witamina C) zmniejszają przepuszczalność i wzmacniają ścianę naczyń krwionośnych. Rutozyd przedłuża
działanie witaminy C, opóźniając jej utlenianie.

Wskazania
w stanach niedoboru witaminy C i rutyny - wspomaganie odporności organizmu,
uszczelnienie naczyń włosowatych - zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Cerutin:
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

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

Częstość nieznana: zakwaszenie moczu prowadzące do krystalizacji szczawianów, moczanów, cytrynianów wapnia w drogach
moczowych,
nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, wysypka, ból głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami syntezy hemoglobiny i hemochromatozą.
Witamina C w dużych dawkach może powodować nasilenie wydalania kwasu szczawiowego, dny, kamicy moczanowej, cystynurię,
hipokaliemię, hiperkalcemię.
Nie zaleca się równoczesnego stosowania rutyny i suflatiazolu z uwagi na zwiększenie ryzyka uszkodzenia naczyń krwionośnych i
krwotoków.
Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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 lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Cerutin może wchodzić w interakcje z:
1) lekami przeciwkrzepliwymi (warfaryna),
2) sulfonamidami,
3) TLPD,
4) aminoglikozydami (witamina C w dawkach większych niż 1 g),
5) NLPZ (długi okres stosowania rutyny),
6) związkami żelaza.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na badania laboratoryjne
Kwas askorbowy wpływa na wyniki testów biochemicznych, opierających się na reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych (fałszywie
dodatnie wyniki z odczynnikiem Benedicta i fałszywie ujemne wyniki badań na obecność glukozy w moczu, wykonywanych w przypadku
użycia testów z oksydazą glukozową).

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Cerutin należy stosować wyłącznie u dzieci, które potrafią połknąć tabletkę.

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
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 niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
POLFARMEX
Józefów 9
Kutno

 

Galeria
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