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Calcium, smak pomarańczowy, 150 ml
 

cena: 8,53 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml (but.szkl.)

Postać syrop

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Calcium Polfarmex o smaku pomara?czowym to produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w
profilaktyce i leczeniu nast?pstw niedoborów wapnia w organizmie. Zawiera wap? w postaci ?atwo
przyswajalnych soli organicznych: glubionianu i laktobionianu uzupe?nia niedobory wapnia w organizmie.

Rola wapnia w organizmie: jest podstawowym sk?adnikiem mineralnym tkanki kostnej. Zmusza mi??nie do
kurczenia si? i rozkurczania oraz przyczynia si? do prawid?owego krzepni?cia krwi. Wp?ywa na pobudliwo??
uk?adu nerwowego, mi??ni g?adkich i szkieletowych. Jest potrzebny do utrzymania zdrowych z?bów oraz
ko?ci.

Wskazania
Stosuje si? w celu uzupe?nienia niedoborów wapnia w organizmie.

Dawkowanie
 Stosowa? doustnie.
Dzieci w wieku od 2 do 11 lat – 2,5 ml do 5 ml dwa razy na dob?
Dzieci w wieku od 12 do 17 lat – 5 ml do 10 ml dwa do trzech razy na dob?
Doro?li – 15 ml dwa do trzech razy na dob?

Sk?ad
 100 ml syropu zawiera substancje czynne: 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia
laktobionianu (Calcii lactobionas).
Substancje pomocnicze: sacharoza 30 g/ 100 ml, kwas cytrynowy jednowodny, substancja poprawiaj?ca smak
i zapach pomara?czowa p?ynna, sodu benzoesan, woda oczyszczona
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Przeciwwskazania
 Nie stosowa? syropu Calcium:
w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
przy hiperkalcemii
przy hiperkalciurii
przy niewydolno?ci nerek znacznego stopnia
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwi?zanymi z nietolerancj? fruktozy, zespo?em z?ego
wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmowa? produktu
leczniczego.
Ostro?nie stosowa? u osób z nadczynno?ci? tarczycy, chorobami serca, sarkoidoz?, kamic? nerkow?.

Producent
 POLFARMEX S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
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