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VIGANTOL krople x 10ml (1kr. =500j.m)
 

Cena: 20,07 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 10 ml (butelka)

POSTAĆ KROPLE DOUSTNE

PRODUCENT MERCK KGAA

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Opis produktu
Vigantol to lek w postaci kropli doustnych zawierający witaminę D3. Jedna kropla Vigantolu zawiera 500 jednostek witaminy D3. Produkt
przeznaczony jest dla dzieci, w tym niemowlaków i wcześniaków, młodzieży oraz osób dorosłych.

Działanie
Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,
Zapobieganie krzywicy u wcześniaków,
Zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych,
Zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych,
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych.

Sposób użycia
Wcześniaki: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (1000 IU witaminy D3). Po osiągnięciu 40 tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę
profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.
Noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca): 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D3).
Dorośli, młodzież (w wieku 12 lat i więcej) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU
witaminy D3).
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D3).

Nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale lub w większych dawkach bez nadzoru lekarza. Ponadto bez nadzoru lekarza nie
należy stosować jednocześnie innych leków, suplementów diety ani innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D
(cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną cholekalcyferol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria.
Kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek.
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Rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone w okresach prawidłowej wrażliwości na tę
witaminę. Przyjmowanie w tym okresie witaminy D o przedłużonym działaniu może prowadzić do powstania ryzyka przedawkowania. W
takich sytuacjach należy przyjmować witaminę D której stężenie łatwiej kontrolować.

Składniki
1 ml (40 kropli) zawiera 500 mcg cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 IU witaminy D3).

Jedna kropla zawiera 12,5 mcg cholekalcyferolu (co odpowiada 500 IU witaminy D3).

Wykaz substancji pomocniczych: Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.
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