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MULTI-SANOSTOL, syrop 600g
 

cena: 35,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 600 g

Postać syrop

Producent Takeda Pharma Sp. z o.o.

Substancja
czynna

Kwas pantotenowy

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

MULTI-SANOSTOL jest to lek w formie syropu witaminowego wzmacniający odporność.

Wskazania:

skłonności do częstych infekcji,
niedobór witamin,
utrata apetytu,
okres wzrostu i rozwoju,
przemęczenie,
obniżenona zdolność koncentracji,
okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii.

Zalecane dawkowanie syropu:
• Dzieci od 1. do 5. roku życia: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.
• Dzieci w wieku od 6. roku życia, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.
Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Skład:
Substancjami czynnymi są: witamina A, witamina D3, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina C, witamina E, witamina PP,
dekspantenol, wapnia glukonian, wapnia fosforomleczan.
Substancje pomocnicze: sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy bezwodny, agar, tragakanta, ekstrakt słodowy, olejek
pomarańczowy, koncentrat soku grejpfrutowego, koncentrat soku pomarańczowego, sodu benzoesan, kwas sorbowy, wapnia
sacharynian czterowodny, polisorbat 80, olej słonecznikowy, all-rac-α-tokoferol, woda oczyszczona.

Ilość substancji czynnych w 10 ml leku:
witamina A (retynolu palmitynian) 2400 j.m.
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witamina D3 (cholekalcyferol) 200 j.m.
witamina B1 (tiaminy chlorowodorek) 2 mg
witamina B2 (ryboflawiny sodu fosforan) 2 mg
witamina B6 (pirydoksyny chlorowodorek) 1 mg
witamina C (kwas askorbowy) 100 mg
witamina E (all-rac-α-tokoferylu octan) 2 mg
witamina PP (nikotynamid) 10 mg
dekspantenol 4 mg
wapnia glukonian 50 mg
wapnia fosforomleczan 50 mg

Kiedy nie stosować Leku:
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
2/5
Jeśli u pacjenta występują

rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem
sacharazy-izomaltazy;
zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria);
zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
W przypadku wystąpienia objawów alergii po zastosowaniu leku, jego użycie należy przerwać i skonsultować się z lekarzem.
Lek nie powinien być stosowany w większych dawkach, szczególnie w kamicy nerkowej i sarkoidozie.
W przypadku długotrwałego stosowania nie należy przekraczać zalecanego dawkowania. Stosowanie większych dawek może wiązać się
z wystąpieniem hiperwitaminozy witamin, zwłaszcza gdy równolegle stosowane są inne produkty zawierające te witaminy.
Podczas stosowania leku może wystąpić żółte zabarwienie moczu (spowodowane witaminami z grupy B).
W przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów, stosowanie leku należy omówić z lekarzem. Lek zawiera sacharozę, syrop
glukozowy.
Lek zawiera kwas sorbowy i sodu benzoesan.
Syrop może ulegać rozwarstwieniu, które nie ma wpływu na jakość leku (lek zawiera witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach).

Multisanostol a inne leki:
Przy stosowaniu zalecanych dawek nie zaobserwowano specyficznych interakcji.
Przy jednoczesnym stosowaniu preparatów zawierających witaminy A lub D istnieje ryzyko ich przedawkowania.
Istnieje ryzyko wystąpienia hiperkalcemii (zwiększonego stężenia wapnia we krwi) przy jednoczesnym stosowaniu tiazydów (leków
zwiększających wydzielanie wody z organizmu).
W przypadku zwiększonego stężenia wapnia we krwi i jednoczesnego stosowania preparatów naparstnicy mogą pojawić się zaburzenia
rytmu serca.
Witamina B6 w dobowej dawce 5 mg lub większej może ograniczać skuteczność L-dopy (leku stosowanego w leczeniu choroby
Parkinsona).

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu należy unikać przedawkowania witaminy A w okresie ciąży. Podobnie, w przypadku
długotrwałego przedawkowania witaminy D wynikiem jest podwyższone stężenie wapnia we krwi mogące doprowadzić do zmian
fizycznych i psychicznych dziecka.
Dlatego też kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny samodzielnie podejmować decyzji o przyjmowaniu leku.
W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy przekraczać dobowej dawki leku.

Przechowywanie:
Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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Producent:
TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Prosta 68
Warszawa
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