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Folik x 90 tabl.
 

Cena: 18,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 mg

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Substancja
czynna

Acidum folicum

Opis produktu
 

Folik stosowany jest w zapobieganiu wadom wrodzonym cewy nerwowej u potomstwa w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz
w I trymestrze ciąży.

Skład:
1 tabl. zawiera 400 µg kwasu foliowego.

Działanie: 
Kwas foliowy należy do grupy witamin B. Jest metabolizowany w organizmie do czynnej postaci - kwasu tetrahydrofoliowego, który
bierze udział w wielu reakcjach biochemicznych. Uczestniczy m.in. w syntezie związków purynowych i pirymidynowych, syntezie DNA i
metabolizmie aminokwasów. Pełni także istotną rolę w tkankach, w których zachodzą liczne podziały komórkowe, zwłaszcza w układzie
krwiotwórczym, nabłonku przewodu pokarmowego i tkankach płodu. Jego niedobór prowadzi do wad wrodzonych cewy nerwowej (m.in.
rozszczep kręgosłupa). Przyjmowanie kwasu foliowego w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w jej początkowym okresie
zmniejsza częstość występowania u potomstwa wad cewy nerwowej.

Wskazania:
Zapobieganie wadom wrodzonym cewy nerwowej u potomstwa w okresie poprzedzającym zajście w ciążę oraz w I trymestrze ciąży.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na kwas foliowy.

Działanie niepożądane: 
Bardzo rzadko reakcje alergiczne (wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka).

Interakcje: 
Duże dawki kwasu foliowego mogą osłabiać działanie niektórych leków przeciwpadaczkowych, np. fenytoiny.

Dawkowanie: 
Kobiety w wieku rozrodczym doustnie 400 µg raz dziennie co najmniej przez miesiąc poprzedzający zajście w ciążę oraz w trakcie I
trymestru.
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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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