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VITAMINUM C 200mg x 50tabl. TEVA
 

Cena: 8,60 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 50 tabl. (5 blist.po 10 s

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Opis produktu
Vitaminum C Teva tabletki powlekane zawierają 200 mg kwasu askorbowego (witaminy C).
Witamina C bierze udział w procesach utleniania i redukcji w organizmie, uczestniczy w powstawaniu
kolagenu, wpływa na elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych, jest niezbędna do właściwego
rozwoju chrząstki i kości oraz prawidłowego przebiegu gojenia się ran. Pobudza wytwarzanie
prostacykliny działającej ochronnie na naczynia krwionośne i hamuje wytwarzanie tromboksanu
sprzyjającego skurczowi i zatorom naczyń. Wykazuje właściwości przeciwutleniajace, hamuje
powstawanie nadtlenków lipidów (tłuszczów) oraz unieczynnia wolne rodniki nadtlenkowe. Jest
niezbędna w przemianach hormonów nadnerczy. Pośrednio bierze udział w procesach przemian
fenyloalaniny, tyrozyny, noradrenaliny, histaminy, kwasu foliowego, a także lipidów, białek
i karnityny. W przewodzie pokarmowym zwiększa wchłanianie żelaza.
Oznakami niedoboru witaminy C są: złe samopoczucie, drażliwość, bóle stawów, nadmierne
rogowacenie mieszków włosowych, krwawienie z dziąseł i z nosa oraz wybroczyny.
Lek Vitaminum C Teva 200 mg jest wskazany w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru witaminy C w
organizmie w okresach rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych, gojeniu ran po oparzeniach oraz
u osób palących papierosy.
Lek można stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, w stanach zapalnych
skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.

Sposób użycia
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Podanie doustne.
Dorośli
zapobiegawczo: 100 mg na dobę;
pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 500 mg na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 5 lat
pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 200 mg na dobę.
Lek należy stosować w trakcie posiłku.
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W celu uzyskania dawki dobowej 100 mg, 300 mg, 500 mg: dostępne są w obrocie doustne postaci
farmaceutyczne o mocy 100 mg.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum C Teva 200 mg
W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Składniki
• Substancją czynną leku jest kwas askorbowy.
• Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian, skrobia
ziemniaczana.
Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glicerol, magnezu stearynian, polisorbat 80,
ksylitol, aromat cytrynowy, lak żółcieni chinolinowej (E 104).
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