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Vigantol, krople doustne 20000j.m./ml, 10ml
 

cena: 20,93 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krople

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Vigantol, krople doustne 20000j.m./ml jest lekiem zawieraj?cym jako substancj? czynn? witamin? D
(cholekalcyferol) wa?n? w procesie tworzenia ko?ci. Witamina D3 (cholekalcyferol) jest fizjologicznie
wytwarzana w skórze pod wp?ywem ekspozycji na promieniowanie UV, mo?e by? te? dostarczana do
organizmu z pokarmem.

Rola witaminy D:
- wspomaga prawid?owe wch?anianie i wykorzystanie wapnia
- utrzymanie prawid?owego poziomu wapnia we krwi.
- pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni,
- wspiera prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego.
- pomaga w utrzymaniu zdrowych ko?ci i z?bów.
- bierze udzia? w procesie podzia?u komórek.

Wskazanie
 Stosuje si?:
- w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i doros?ych,
- w zapobieganiu krzywicy u wcze?niaków,
- w zapobieganiu schorzeniom w przypadku wyst?powania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i doros?ych,
- w zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci i doros?ych,
- w leczeniu wspomagaj?cym w osteoporozie u doros?ych.

Dawkowanie
 • Wcze?niaki: 2 krople na dob? roztworu Vigantol (1000 IU witaminy D3). Po osi?gni?ciu 40. tygodnia ?ycia
wieku skorygowanego dawk? profilaktyczn? nale?y zmniejszy?. Dawkowanie musi by? ustalone przez lekarza
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prowadz?cego
• Noworodki i niemowl?ta (do 12 miesi?ca): 1 kropla na dob? roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU
witaminy D). U wcze?niaków, noworodków i niemowl?t lek nale?y stosowa? pod nadzorem lekarza.
• Doro?li, m?odzie? (w wieku 12 lat i wi?cej) i osoby w podesz?ym wieku: 1 kropla na dob? roztworu Vigantol
(co odpowiada 500 IU witaminy D).
• Leczenie wspomagaj?ce w osteoporozie u doros?ych: 2 krople na dob? roztworu Vigantol (co odpowiada
1000 IU witaminy D).

Sk?ad
 Substancja czynna: cholekalcyferol.
Pozosta?e sk?adniki: triglicerydy nasyconych kwasów t?uszczowych o ?redniej d?ugo?ci ?a?cucha.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Vigantol:
- je?li pacjent ma uczulenie na substancj? czynn? lub na którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku,
- w przypadku hiperkalcemii (zbyt du?ego st??enia wapnia w krwi) lub hiperkalcynurii (nadmiernego wydalania
wapnia z moczem),
- je?li pacjent ma kamic? nerkow? lub ci??k? niewydolno?? nerek,
- w przypadku rzekomej niedoczynno?ci przytarczyc.

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
 P&G Health Germany GmbH 
 Sulzbacher Str. 40 
 65824 Schwalbach am Taunus 
 Niemcy
 
 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

