
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

Calperos 500 mg x 30 kaps.
 

Cena: 17,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g Ca2+

Opakowanie 30 kaps.(2 blist.po 15szt

Postać kaps.

Producent PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A.

Substancja
czynna

Calcium carbonicum

Opis produktu
 

Skład: 
Jedna kapsułka zawiera 500 mg węglanu wapnia, co odpowiada 200 mg jonów wapnia.

Działanie:
• uzupełnianie niedoborów wapnia
• zapobieganie zmianom kostnym
• łagodzenie odczynów alergicznych

Wskazania: 
stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas
laktacji
• nieprawidłowe żywienie produktami ubogimi w wapń
• zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych
• zmniejszone stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek,
poddawanych dializom i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej
• profilaktycznie w zapobieganiu i uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy
• stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji po złamaniach kości
• wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych

Przeciwwskazania:
• nadwrażliwość
• zwiększone stężenie wapnia we krwi i nadmierne wydalanie wapnia w moczu, np. w nadczynności tarczycy, przytarczyc,
przedawkowaniu witaminy D3, nowotworach odwapniających, takich jak szpiczaki i nowotwory dających przerzuty do kości, w ciężkiej
niewydolności nerek nie leczonej dializami
• kamica nerkowa
• leczenie glikozydami nasercowymi
• ciężka hiperkalciuria (mocz z nadmierną ilością wydalanego wapnia)

Stosowanie: 
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Dorośli: 1 do 2 kapsułek twardych (od 200 mg do 400 mg wapnia zjonizowanego) 2 do 3 razy na dobę.

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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