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Sanosvit Calcium 114mg/5mg, smak bananowy, syrop,
150ml
 

cena: 9,96 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent TAKEDA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Sanosvit Calcium to lek w postaci syropu o smaku bananowym, zawieraj?cym jako substancje czynne
wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian.

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 profilaktyce i uzupe?nianiu niedoboru wapnia w organizmie, np. w okresie ci??y lub laktacji, w
leczeniu osteoporozy, wspomagaj?co w leczeniu objawów alergii.

Dawkowanie
 Zalecana porcja:
Dzieci do 6 lat: ?y?eczk? do herbaty 2 do 3 razy na dob?. 
Dzieci od 6 do 12 lat: 2 ?y?eczki do herbaty 2 do 3 razy na dob?.
M?odzie? i doro?li: ?y?k? sto?ow? 2 do 3 razy na dob?.
Syrop nale?y podawa? w postaci nierozcie?czonej.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 Substancje czynne: glukonolaktobionian wapnia i laktobionian wapnia.
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5 ml syropu zawiera: Glukonolaktobionian wapnia 1442,5 mg, Laktobionian wapnia 313,6 mg
Pozosta?e substancje: sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny, aromat bananowy, woda
oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Sanosvit Calcium:
- je?li pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku;
- je?li u pacjenta wyst?puj?:
 · choroby i (lub) schorzenia prowadz?ce do hiperkalcemii (zwi?kszone st??enie wapnia w surowicy krwi) i (lub)
hiperkalciurii (zwi?kszone wydalanie wapnia z moczem);
 · kamica nerkowa;
 · galaktozemia lub cukrzyca.

 Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Podmiot odpowiedzialny
 TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. 
 Al. Jerozolimskie 146 A   
 Warszawa
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