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ZINCAS tabletki x 50tabl.
 

Cena: 15,24 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 50 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Zinci hydroaspartas

Opis produktu
 

Opis produktu
Zincas to lek, którego substancją czynną jest cynk. Niedobór tego mikroelementu może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu
skóry, układu pokarmowego, nerwowego, odpornościowego oraz kostnego, a jego znaczny niedobór karłowatość i niedorozwój
narządów płciowych.

Działanie

Jest niezbędny w syntezie kwasów nukleinowych, uczestniczy również w procesie podziału i wzrostu komórek. Przy niedoborze
cynku w szybko dzielących się komórkach, np. w regenerujących się komórkach wątroby czy tkance nowotworowej, synteza
DNA ulega zahamowaniu;
Odgrywa rolę w syntezie, magazynowaniu i wydzielaniu insuliny. Niedobór cynku może wywołać zmniejszenie stężenia insuliny
w surowicy i zaburzenie tolerancji glukozy;
reguluje zużycie tlenu przez mitochondria: hamując transport elektronów w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym zwiększa
powinowactwo hemoglobiny do tlenu

Zastosowanie
Uzupełnienie niedoboru cynku w organizmie.

Sposób użycia
Dzieci w wieku do 5 lat: 1 tabletka 1 raz na dobę
Dzieci w wieku od 5 do 15 lat: 1 tabletka 2 razy na dobę.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą. Małym dzieciom nie wolno podawać tabletek w całości. Tabletkę można
rozkruszyć, rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku do połknięcia. Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 30 dniach stosowania
leku, należy skontaktować się z lekarzem.
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Przeciwwskazania
Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Niewydolność nerek.
Jeśli pacjent jest leczony antybiotykami lub innymi lekami.
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