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ASCOFER tabl.powl. 200mg x 50tabl.
 

Cena: 12,11 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 50 tabl. (2 blist.po 25sz

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Ferrosi gluconas

Opis produktu
 

Opis produktu
Ascofer to lek bez recepty zawierający w 1 tabletce dawkę 200mg żelaza (II) glukonianu, co odpowiada 23,2mg jonów żelaza (II).
Wskazaniem do stosowania leku jest potrzeba uzupełnienia niedoborów żelaza w organizmie związanych z utratą krwi, zwiększenie
zapotrzebowania organizmu na żelazo, stany związane z zaburzeniami wchłaniania żelaza lub z dietą zawierającą za mało żelaza.
Żelazo jest składnikiem białek przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina) oraz wielu enzymów przenoszących
energię. Jego niedobór może zaburzać metabolizm.

Działanie
Niedobory żelaza mogą zaburzać wytwarzanie czerwonych krwinek i oddychanie tkanek, poprzez zmniejszenie ilości białek
przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina).

Produkt leczniczy Ascofer wskazany jest w:
stanach niedoboru żelaza związane z utratą krwi
stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży karmienia
piersią);
stanach związanych z zaburzeniami wchłaniania lub z dietą zawierającą za mało żelaza

Sposób użycia
Dorośli
Leczniczo: zwykle 2 tabletki powlekane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku; w znacznych niedoborach 2 tabletki
powlekane 4 razy na dobę.
Zapobiegawczo: około 60 mg żelaza (3 tabletki powlekane) na dobę w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci
Leczniczo u dzieci w wieku powyżej 3 lat: 4 mg do 6 mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.
Zapobiegawczo: 2 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.
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Składniki
Żelaza(ll) glukonian w dawce 200 mg, co odpowiada 23,2 mg jonów żelaza, kwas askorbowy, talk, skrobia ziemniaczana, kwas
stearynowy, glikol propylenowy oraz powłoczka Aqua-Polish P red o składzie: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol,
triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień Allura AC, lak (E
129), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony ¡1172).
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