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Calcium gluconicum Farmapol
 

Nasza cena: 17,91 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,045 g Ca2+

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Calcii gluconas

Opis produktu
 

Nazwa: Calcium gluconicum Farmapol
Postać: tabl.
Dawka: 0,045 g Ca2+
Opakowanie: 50 tabl.
Skład: 

1 tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia w postaci  Calcii gluconas  (wapnia glukonianu)* 500 mg

* zgodnie z Farmakopeą Europejską i Farmakopeą Polską nazwa  Calcii gluconas  (wapnia glukonian) dotyczy związku jednowodnego

Wskazania: 

 Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży, karmienia
piersią, rekonwalescencji). 

 Stany niedoboru wapnia w organizmie (np. w wyniku zaburzeń wchłaniania, zwiększonego odkładania się wapnia w tkance kostnej). 

 Leczenie osteoporozy różnego pochodzenia (także zapobiegawczo), tężyczki. 

 Wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych (m.in. pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy), w leczeniu stanów
zapalnych (np. w chorobach dróg oddechowych, gardła), złamań kości, demineralizacji kości. 

Przeciwwskazania: 

 - Nadwrażliwość na sole wapnia 

 - Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych 
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 - Hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, hiperwitaminozą D, szpiczakiem lub przerzutami
nowotworowymi do kości 

 - Ciężka hiperkalciuria 

 - Niewydolność nerek 

 - Przyjmowanie dużych dawek witaminy D 

Działania niepożądane: 

 - Niekiedy występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia lub biegunka). 

 - Duże dawki, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek, prowadzą do hiperkalcemii, której objawami są: brak łaknienia,
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielomocz, odkładanie związków wapnia (m.in. kamica nerkowa). 

Interakcje: 

 - Sole wapnia podawane doustnie zmniejszaj ą wchłanianie tetracyklin i związków fluoru (wymagana jest 3-godzinna przerwa między
podaniem tych leków i związków wapnia). 

 - Witamina D, parathormon i kwaśny odczyn pokarmu zwiększają wchłanianie wapnia. 

 - Glikokortykosteroidy, nadmiar lipidów, zasadowy odczyn pokarmu, fityniany (produkty zbożowe), szczawiany (szpinak, rabarbar) i
fosforany (mleko i jego przetwory) zmniejszają wchłanianie wapnia. 

 - Duże dawki wapnia podawane równocześnie z glikozydami nasercowymi (pochodne digoksyny i strofantyny) nasilają ich działanie i
mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca. 

 - Tiazydowe leki moczopędne zwiększają wchłanianie zwrotne wapnia i stwarzają ryzyko hiperkalcemii. 

 - Duże dawki wapnia w skojarzeniu z witaminą D mogą osłabić działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy. 

Dawkowanie: 

 Dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek 4 razy na dobę, po posiłku, popijając wodą. 

Środki ostrożności: 

 Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi. 

 Związki wapnia należy stosować ostrożnie w zaburzeniach czynności nerek, chorobach serca, sarkoidozie, kamicy nerkowej. 

 Nadmierna podaż wapnia u chorych z niewydolnością nerek może powodować hiperkalcemię. 

Prowadzenie pojazdów: 

 Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność
psychofizyczną. 

Przedawkowanie: 

 W razie znacznego przedawkowania preparatów wapnia, zwłaszcza drogą pozajelitową, stosuje się nawadnianie doustne lub dożylne. W
ciężkich stanach podaje się dożylnie roztwór chlorku sodu.
Jednocześnie lub bezpośrednio po nawodnieniu podaje się furosemid lub inny moczopędny lek pętlowy (nie tiazydowy!). 

 Jeśli nie ma poprawy, stosuje się kalcytoninę. Pacjentom z małym stężeniem fosforanów we krwi i sprawnymi nerkami można podać
doustnie fosforany. 
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Ciąża: 

 Wapń jest wskazany dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią z powodu zwiększonego zapotrzebowania i zmniejszonego stężenia w
surowicy podczas ciąży i laktacji. 

 Na podstawie licznych badań klinicznych oraz retrospektywnych stwierdzono, że uzupełnienie diety preparatami wapnia zapobiega
wystąpieniu rzucawki i nadciśnienia ciężarnych oraz zapewnia
utrzymanie homeostazy i prawidłowego metabolizmu wapnia zarówno w okresie ciąży, jak i karmienia piersią. 

 Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w zalecanych dawkach z przepisu lekarza. 
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