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Ibuvit D3 kapsułki miękkie 2000 j.m., 60 kaps.
 

Cena: 29,40 zł

Opis słownikowy

Dawka 2 000 I.U.

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Cholecalciferolum

Opis produktu
 

Ibuvit D3 2000 IU (jednostek międzynarodowych) to lek zawierający jako substancję czynną cholekalcyferol, który jest identyczny z
witaminą D wytwarzaną w organizmie człowieka.

Witamina D znajduje się w niektórych produktach spożywczych, jest również wytwarzana w organizmie, gdy skóra jest eksponowana na
promieniowanie słoneczne. Wpływa ona na zwiększenie wchłanianie wapnia z jelit i zmniejszenie jego wydalanie przez nerki, co
wspomaga budowę kości.

Skład:
Substancją czynną leku jest: cholekalcyferol. Każda kapsułka zawiera 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000 IU
witaminy D.

Pozostałe składniki: zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczony; skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona,
triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Wskazania:
Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z jej niedoboru (np. krzywica, osteomalacja) u dorosłych z prawidłową masą
ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej.

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych.

Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 11 lat i
powyżej:
Zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały
rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych:
Zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku.

Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem:
Zazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku, chyba że lekarz zaleci inny sposób dawkowania.

Nie należy stosować innych leków, suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych
metabolitów i analogów witaminy D bez nadzoru lekarza.

Sposób podania:
Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas głównego posiłku.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria.
Kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza.
Ciężka niewydolność nerek.
Hiperwitaminoza D.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 11 lat.

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać lek w temperaturze poniżej 30ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opakowanie: 60 kapsułek miękkich

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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