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Zincas x 50 tabl
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03g=5,5mg Zn2+

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent FARMAPOL SP. Z O.O. Z.CH.-F.

Substancja
czynna

Zinci hydroaspartas

Opis produktu
 

Wskazaniami do stosowania preparatu Zincas są: acrodermatitis enteropathica, łysienie plackowate, łamliwość włosów, choroby skóry,
trądzik młodzieńczy, złe gojenie się ran, depresja, nerwowość, stany agresji, schizofrenia.

Skład:

1 tabl. zawiera 30 mg hydroasparaginianu cynku (5,5 mg Zn). 1 tabl. forte zawiera 150 mg hydroasparaginianu cynku (27 mg Zn).

Działanie: 
Cynk jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych, biorących udział w metabolizmie komórkowym. Jako koenzym wielu
enzymów jest niezbędny w przemianie białkowej i węglowodanowej; warunkuje też prawidłowy wzrost organizmu i funkcjonowanie
mechanizmów odpornościowych. Preparat charakteryzuje się dobrą przyswajalnością.

Wskazania:

Acrodermatitis enteropathica, łysienie plackowate, łamliwość włosów, choroby skóry, trądzik młodzieńczy, złe gojenie się ran, depresja,
nerwowość, stany agresji, schizofrenia, zaburzenia czynności męskich narządów płciowych; także u dzieci w zaburzeniach wzrostu,
układu immunologicznego, nerwowego.

Przeciwwskazania: 
Niewydolność nerek. Nie podawać łącznie z tetracyklinami, kwasem acetylosalicylowym, indometacyną, ibuprofenem, tiazydowymi
lekami moczopędnymi, kortykosteroidami, preparatami wapniowymi, substancjami chelatującymi (np. penicylaminą), dietą mleczną,
alkoholem.

Działanie niepożądane: 
Przy przekroczeniu zalecanych dawek mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, nudności), bóle głowy, metaliczny
posmak w ustach.
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Interakcje:

Zmniejsza wchłanianie tetracyklin; duże dawki podawane długotrwale zaburzają równowagę Zn-Cu i zmniejszają stężenie miedzi;
związki wapnia i żelaza, substancje chelatujące (np. penicylamina), dieta mleczna zmniejszają wchłanianie soli cynku.

Dawkowanie: 
Tabl.: dorośli i młodzież powyżej 15 r.ż. doustnie 3 razy dziennie po 1 tabl. Dzieci do 5 r.ż. doustnie 1 tabl. dziennie; 6-15 r.ż. 2 tabl.
dziennie. Tabl. forte: dorośli doustnie 1 tabl. dziennie (+ 5000 j.m. witaminy A + dieta bogata w białko = około 2000-3000 cal).
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