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JUVIT C krople (100mg/ml) x 40ml
 

Cena: 15,09 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 40 ml

POSTAĆ KROPLE DOUSTNE

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-L

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Opis produktu
Juvit C to lek z witaminą C przeznaczony dla dzieci i niemowląt już od 28. dnia życia, jak również dla młodzieży i osób dorosłych. Lek ma
proste i wygodne dawkowanie, a jedno opakowanie wystarcza na 100 dni stosowania*.
Juvit C z witaminą C przeznaczony jest do leczenia stanów niedoboru witaminy C i profilaktyki chorób wywołanych niedoborem
witaminy C, przede wszystkim szkorbutu i jego wstępnych objawów, choroby Moellera-Barlowa, w okresie rekonwalescencji, przy
stosowaniu diety ubogiej w witaminę C, zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie.

Witamina C zawarta w leku Juvit C:
• bierze udział w metabolicznych procesach utleniania i redukcji zachodzących w komórkach,
• jest niezbędna do tworzenia kolagenu, elastyny i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstki,
kości, zębów, gojenia ran, zwiększa elastyczność naczyń włosowatych,
• wpływa na tworzenie ciał odpornościowych w organizmie,
• ułatwia wchłanianie żelaza w jelitach,
• jest niezbędna do syntezy steroidów nadnerczy, katecholamin, insuliny,
• bierze udział w przemianie aminokwasów aromatycznych i metabolizmie tyroksyny.

*Przy dawkowaniu 8 kropli dziennie. ChPL Juvit C.

Sposób użycia
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka leku Juvit C to:
• niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 24 miesiąca życia): 5-8 kropli raz na dobę dodane do pokarmu lub napoju.
• dzieci (od 3 r.ż. do 11 r.ż.): 10 kropli raz na dobę.
• młodzież (od 12 r.ż.) i dorośli: 15-20 kropli raz na dobę (w razie większego zapotrzebowania i w niedoborach dawkę można podwoić i
przyjmować dwa razy na dobę).
Lek można dodać do napoju lub pokarmu.
1 ml leku Juvit C odpowiada ok. 20 kroplom.
Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku Juvit C bezpośrednio z butelki do ust dziecka.
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Składniki
Substancją czynną leku jest kwas askorbowy w ilości 100 mg w 1 ml. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glicerol, woda
oczyszczona.
Postać farmaceutyczna: krople doustne, roztwór.
1 ml roztworu odpowiada ok. 20 kroplom (opakowanie wyposażone jest w kroplomierz).
Jedno opakowanie zawiera 40 ml roztworu.

Przeciwwskazania
• Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
• Jeśli u pacjenta występuje szczawianowa kamica nerkowa.
Nie podawać wysokich dawek osobom z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Przechowywanie
• Lek Juvit C należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
• Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.
• Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca.
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