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Rutinoscorbin tabletki powlekane 100 mg + 25 mg, 150 tbl
 

Cena: 24,30 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,025g

Opakowanie 150 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ascorbic acid, Rutosidum

Opis produktu
 

Lek o połączonym działaniu rutozydu i witaminy C (kwasu askorbowego).

Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne i zmniejsza ich przepuszczalność, chroni witaminę C przed utlenieniem, dzięki czemu
zachowuje ona dłużej swoje właściwości.

Witamina C działa przeciwutleniająco, jest niezbędna w wielu procesach metabolicznych i uczestniczy m.in. w tworzeniu kolagenu i
hemoglobiny oraz ułatwia przyswajanie żelaza.

Wskazania:
- pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń
- w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienie, zakażenia wirusowe w tym grypa)

Dawkowanie i droga podania:
Lek stosować doustnie

Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę.

W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat: lek należy stosować według wskazań lekarza.

Pacjenci z chorobami nerek nie powinni przyjmować więcej niż 5 tabletek na dobę (co odpowiada 500 mg witaminy C.

Przeciwwskazania:
Leku Rutinoscorbin nie należy stosować:
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- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku

- jeśli pacjent ma kamicę szczawianową (chorobę polegająca na powstawaniu złogów, tak zwanych „kamieni” w nerkach) lub miał ją w
przeszłości;

- pacjent cierpi na choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość
syderoblastyczna) lub inne choroby mogące powodować nadmiar żelaza w organizmie

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Składniki:
Substancje czynne: rutozyd oraz kwas askorbowy (witamina C). Jedna tabletka zawiera 25 mg rutozydu oraz 100 mg kwasu
askorbowego.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, magnezu stearynian, talk, alkohol poliwinylowy.
Skład otoczki: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa
luminium lak).

Opakowanie: 150 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

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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