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Juvit C krople 0.1 g/1ml 40 ml
 

cena: 18,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/1ml

Kategoria Lek

Opakowanie 40 ml

Postać krople

Producent HASCO-LEK

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Skład:
Acidum ascorbicum (kwas askorbowy, witamina C) 100 mg/ml.

Działanie:
Witamina C jest jedną z witamin rozpuszczalnych w wodzie
Bierze udział w syntezie kolagenu i utrzymywaniu prawidłowego stanu międzykomórkowej tkanki łącznej, kostnej i zębiny oraz w
przemianach lipidów, białek, hormonów, aminokwasów i żelaza
Zapewnia szczelność naczyń krwionośnych
Wspomaga procesy odpornościowe
Odgrywa dużą rolę w procesach oddychania komórkowego
Jest antyoksydantem

Wskazania:
Produkt leczniczy Juvit przeznaczony jest do leczenia stanów niedoboru witaminy C i profilaktyki chorób wywołanych niedoborem
witaminy C, przede wszystkim szkorbutu i jego wstępnych objawów, choroby Moellera-Barlowa, w okresie rekonwalescencji, przy
stosowaniu diety ubogiej w witaminę C, zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie. Produkt jest szczególnie zalecany dla dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować kropli Juvit, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Nie podawać wysokich dawek dzieciom z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Dawkowanie:
Niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 24 miesiąca życia): 5-8 kropli raz na dobę dodane do pokarmu lub napoju.
Dzieci (3-11 roku życia): 10 kropli raz na dobę.
Dorośli i młodzież od 12 roku życia: 15 - 20 kropli raz na dobę.

Przy większym zapotrzebowaniu i w niedoborach dawkę można podwoić i przyjmować 2 razy na dobę.
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Działania niepożądane:
Duże dawki stosowane długotrwale mogą powodować ból głowy, zaczerwienienie skóry, działanie moczopędne, a także prowadzić do
odkładania się kryształów szczawianu wapnia i moczanów w drogach moczowych. Obserwowano także rozwój tolerancji z objawami
niedoboru po odstawieniu (szkorbut), a nawet uzależnienie z bólami głowy.

Interakcje:
Jednoczesne stosowanie witaminy C z sulfonamidami może prowadzić do wytrącenia się kryształków sulfonamidu w moczu. Witamina
C zwiększa wchłanianie żelaza, zwiększa okres półtrwania paracetamolu we krwi. Tetracykliny, doustne środki antykoncepcyjne,
barbiturany oraz duże dawki kwasu acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbowego we krwi.

Uwagi:
Preparat w dużych dawkach może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, zwłaszcza wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi
(fałszywe dodatni wynik testu na obecność glukozy w moczu, fałszywie ujemny wynik testu na obecność krwi w kale, zaniżenie wyników
oznaczeń aktywności niektórych enzymów, zwiększone lub zmniejszone wyniki oznaczeń bilirubiny w surowicy - zależnie od
zastosowanej metody).

Producent:
HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław
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