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Ascofer 200 mg x 50 draż.
 

Cena: 13,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 50 draż.

Postać draż.

Producent ESPEFA S.P.CH-F.

Substancja
czynna

Ferrosi gluconas

Opis produktu
 

Tabletki drażowane Ascofer zawierają 200 mg żelaza (II) glukonianu i służą do uzupełniania niedoborów żelaza. Niedobory żelaza mogą
poważnie zaburzyć wytwarzanie czerwonych krwinek i oddychanie tkanek, poprzez zmniejszenie ilości białek przenoszących i
zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina).

Skład:
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera żelaza (II) glukonian 200 mg (co odpowiada 23,2 mg żelaza).

Wskazania:
• Stany niedoboru żelaza związane z utratą krwi
• Zwiększenie zapotrzebowania organizmu (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży i karmienia piersią)
• Stany związane z zaburzeniami wchłaniania lub z dietą zawierającą za mało żelaza.

Dawkowanie: 
Leczniczo - dorośli: zwykle 2 tabletki drażowane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku, a w znacznych niedoborach 2 tabletki
drażowane 4 razy na dobę. dzieci: w wieku powyżej lat 3: leczniczo 4 - 6 mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.
Zapobiegawczo - dorośli: około 60 mg żelaza (3 tabletki drażowane) na dobę w dawkach podzielonych. - dzieci: 2 mg na kg masy ciała
na dobę w dawkach podzielonych. Uzyskanie pełnego efektu leczniczego wymaga regularnego i długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania: 
Leku Ascofer nie należy stosować w przypadku: chorób krwi: hemosyderozy, hemochromatozy (marskości barwnikowej cechującej się
wzmożonym wchłanianiem oraz nadmiernym odkładaniem się żelaza w narządach wewnętrznych), niedokrwistości hemolitycznej i
apiastycznej. chorób rozrostowych; marskości wątroby.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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