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Rutinoscorbin tabl.powlekane 90 tabl.
 

cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,025g

Kategoria Lek

Opakowanie 90 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O

Substancja
czynna

Rutozyd, Rutyna (Rutosidum), Witamina C
(Kwas askorbinowy)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Rutinoscorbin wzmacnia i aktywizuje nasz układ immunologiczny dzięki czemu: zapobiega przeziębieniom,łagodzi dokuczliwe objawy
przeziębienia i grypy.Samo stosowanie preparatów objawowych często nie wystarcza, pomimo, że łagodzą one objawy infekcji. Stosując
Rutinoscorbin łącznie z lekami objawowi zapewniamy naszemu organizmowi optymalne warunki do pełnego wyleczenia się z
przeziębienia i skrócenia czasu trwania chorob.

Wskazania:
Stany niedoboru witaminy C i rutyny, wspomaganie odporności organizmu, uszczelnianie naczyń włosowatych, profilaktyka
przeziębienia i łagodzenie objawów grypy.

Działanie:
Preparat złożony z witaminy C i rutyny (witaminy P). Bierze udział w zapewnianiu elastyczności ścian naczyń krwionośnych, zmniejsza
ich przepuszczalność i łamliwość. Rutyna przedłuża działanie witaminy C.

Skład:
  Substancjami czynnymi leku są: rutozyd oraz kwas askorbinowy (witamina C).
  Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. W
skład otoczki tabletki wchodzi: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień
chinolinowa (E104)).

Jedna tabletka zawiera:

25 mg rutozydu100 mg kwasu askorbinowego.
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Sposób użycia:
W stosowaniu profilaktycznym: od 1 do 2 tabletek na dobę.
W stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobę.

Przeciwwskazania:
Nie stosować leku Rutinoscorbin, jeśli pacjent ma:
  uczulenie (nadwrażliwość) na rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  kamicę szczawianową (chorobę polegająca na powstawaniu złogów, tak zwanych „kamieni” w nerkach) lub miał ją w przeszłości
  choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne
choroby mogące powodować nadmiar żelaza w organizmie

Ważne informacje:
W razie zaobserwowania następujących objawów: nudności, wymiotów, biegunki, bólu głowy, zaczerwienienia skóry lub zwiększonego
oddawanie moczu, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Rutinoscorbin i skontaktować się z lekarzem
Nie nalezy stosować dawek większych niż zalecane.
Rutinoscorbin zawiera laktozę jednowodną i sacharozę, jeżli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem.
Rutinoscorbin zawiera żółcień chinolinową, dlatego może pwodować reakcje alergiczne.

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 sie
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Witamina C przenika do mleka matki i przekracza barierę łożyska.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przechowywanie:
Przechowywac w temperaturze poniżej 25oC.
Lek nalezy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
W. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Sprawdź także inne preparaty zawierajace witaminę C

 Witamina C krople | Witamina C tabletki | Witamina C kapsułki 
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