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Calcium HASCO o sm.bananowym syrop 115,6mg
 

Nasza cena: 12,15 pln

Opis słownikowy

Dawka 115,6 mg jonów Ca/5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Calcii glubionate, Calcii lactobionas

Opis produktu
 

Nazwa: Calcium HASCO o sm.bananowym
Postać: syrop
Dawka: 115,6 mg jonów Ca/5ml
Opakowanie: 150 ml
Skład: 

100 ml syropu zawiera:

Calcii glubionas anhydricus (wapnia glukonolaktobionianu bezwodnego) 29,4 g

Calcii lactobionas dihydricus (wapnia laktobionianu dwuwodnego) 6,4 g

co odpowiada 2,31 g jonów wapniowych.

5 ml syropu zawiera 115,6 mg jonów wapniowych.

Substancje pomocnicze: sacharoza 1500 mg/5 ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania: 

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco w
leczeniu objawów alergii.

Przeciwwskazania: 

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia np. u pacjentów z
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nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, hiperwitaminozą D), zwiększone wydalanie wapnia w moczu
(hiperkalciuria), ciężka niewydolność nerek, kamica nerkowa, blok przedsionkowo-komorowy.

Działania niepożądane: 

Rzadko występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). Hiperkalcemia (nudności, bóle brzucha, bóle kości, osłabienie
mięśni) może wystąpić głównie u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Interakcje: 

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia, co sprzyja powstaniu
hiperkalcemii. Wysokie dawki jonów wapniowych przyjmowane wraz z glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego mogą
wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Doustne podawanie soli wapnia zmniejsza wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin
oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i
związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Calcium HASCO oraz wymienionych leków wynosił ok. 3
godzin.

Dawkowanie: 

Podanie doustne.

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci: do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

Dawkowanie (dorośli): 

- syrop - 2-3 x dz.łyżkę stołową

Dawkowanie (dzieci): 

- syrop - od 2-5 lat 2-3 x dz. łyżeczkę od herbaty - od 6-12 lat 2-3 x dz. 2 łyżeczki od herbaty

Środki ostrożności: 

U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób leczonych dużymi dawkami witaminy D należy monitorować stężenie wapnia we krwi.

Między podaniem produktów zawierających wapń i antybiotyków z grupy tetracyklin lub związków fluoru należy zachować 3 godziny
przerwy.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy
lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Prowadzenie pojazdów: 

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie: 

Przedawkowanie może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Wystąpienie hiperkalcemii jest mało prawdopodobne, z wyjątkiem
pacjentów leczonych dużymi dawkami witaminy D. Postępowanie przy przedawkowaniu polega na obniżeniu stężenia wapnia we krwi,
np. przez doustne podawanie fosforanów.

Ciąża: 
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Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży lublaktacji pod kontrolą lekarza.
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