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Elevit Pronatal,tabl.powl,100szt,blist(5x20)
 

cena: 161,95 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 100 tabl.(5 blist.po 20sz

Postać tabletki powlekane

Producent Bayer AG

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Preparat zawierający witaminy i składniki mineralne niezbędne do prawidłowego przebiegu ciąży i rozwoju płodu, a także niemowlęcia
karmionego piersią. Na podkreślenie zasługuje zwiększona zawartość żelaza oraz kwasu foliowego, którego niedobór prowadzi do wad
wrodzonych cewy nerwowej. Przyjmowanie kwasu foliowego w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w jej początkowym okresie
zmniejsza częstość występowania u potomstwa wad cewy nerwowej.

Wskazania:
Preparat przeznaczony dla kobiet ciężarnych oraz karmiących piersią w celu: zapobiegania oraz leczenia niedoborów witaminowo-
mineralnych, zapobiegania niedokrwistości z niedoboru żelaza i kwasu foliowego oraz zapobiegania wadom wrodzonym cewy nerwowej
i innym wadom rozwojowym płodu.

Przeciwwskazania:
Preparatu ELEVIT Pronatal nie należy stosować:
jeżeli wystąpiła nadwrażliwość na składniki preparatu,
łącznie z innymi preparatami witamin A i/lub D,
w przypadku stwierdzonej hiperwitaminozy A i/lub D,
w przypadku podwyższonego stężenia wapnia we krwi i/lub moczu,
przy zaawansowanej niewydolności funkcji nerek i wątroby,
w przypadku zaburzenia przemiany żelaza.

Dawkowanie:
Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki na dobę.
Lekarz może zlecić inne dawkowanie.
Tabletkę należy połknąć i popić wodą w ilości równej zawartości jednej szklanki.
W razie porannych mdłości wskazane jest przyjmować tabletkę w porze kolejnego posiłku. Zaleca się przyjmowanie tabletek w ciągu
miesiąca przed planowaną ciążą, a następnie przez cały okres ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane:
Przy stosowaniu zaleconego dawkowania preparat Elevit Pronatal jest na ogół dobrze tolerowany przez organizm W nielicznych
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przypadkach zdarzają się w początkowym okresie przyjmowania preparatu zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. zaparcia) ale zwykle nie
powoduje to konieczności przerwania stosowania.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.
Przy regularnym stosowaniu preparatu może wystąpić pomarańczowe zabarwienie moczu (witamina B1) i czarno-brunatne zabarwienie
kału (żelazo), są to objawy nieszkodliwe dla zdrowia. Brak lub znacząco zmniejszony efekt działania występuje u osób z upośledzonym
wchłanianiem jelitowym. 
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