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Folik tabl. 0,4 mg 90 tabl.
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 mg

Opakowanie 90 tabl.

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Acidum folicum

Opis produktu
 

O produkcie
Folik, 0,4 mg, tabletki, 90 szt.

Opis
Folik to produkt leczniczy zawierający kwas foliowy, stosowany w niedoborach kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem oraz we
wczesnym okresie ciąży.

Skład
Substancją czynną jest: kwas foliowy

1 tabletka zawiera 0,4 mg kwasu foliowego (Acidum folicum)

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna
bezwodna, magnezu stearynian, aromat Maracuja.

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

Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania doustnego.

Kobiety mogące zajść w ciążę: 1 tabletka (0,4 mg kwasu foliowego) raz na dobę co najmniej przez 1 miesiąc przed poczęciem i w
pierwszym trymestrze ciąży.

Działanie
Kobiety w ciąży i karmiące piersią mają zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy. Realizacja zwiększonego zapotrzebowania
wyłącznie przy pomocy diety jest praktycznie niemożliwa. Niedobory kwasu foliowego w tym okresie mogą prowadzić do powstania wad
wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego i twarzy u noworodka.
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Wskazania
Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży, w celu zmniejszenia ryzyka
powstawania wad cewy nerwowej u potomstwa.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Folik:

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.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd).
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

gorzki smak w ustach, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka, brak łaknienia, trudności w zasypianiu, senność, nadmierna pobudliwość
nerwowa, depresja.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli.

Częstość nieznana:

reakcja anafilaktyczna.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Z wyjątkiem ciąży i laktacji nie należy podawać kwasu foliowego w dawkach większych niż 0,4 mg na dobę bez uprzedniego wykluczenia
niedokrwistości megaloblastycznej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
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.

Folik może wchodzić w interakcje z:

doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, produktami leczniczymi przeciwgruźliczymi,
antagonistami kwasu foliowego (sulfonamidy), produktami leczniczymi przeciwnowotworowymi (metotreksat),
produktami leczniczymi przeciwdrgawkowymi (fenobarbital, fenytoina, prymidon).
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie leku.

Alkohol może zmniejszać skuteczność leku Folik.

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

Produkt leczniczy Folik może być stosowany w okresie ciąży.

Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego, nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na dzieci karmione mlekiem matki.

Produkt leczniczy Folik może być stosowany w okresie laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Kwas foliowy nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opakowanie:
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 90 tabletek

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
GEDEON RICHTER POLSKA
Królowej Marysieńki 70
Warszawa

 

Galeria
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