
 
Apteka w stronę zdrowia

Tyska, Katowice
517163902

 
 

Folik tabletki 0,4 mg 30 szt
 

Nasza cena: 9,90 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,4 mg

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum folicum

Opis produktu
 

Nazwa: Folik
Postać: tabl.
Dawka: 0,4 mg
Opakowanie: 30 tabl.
Skład: 

 Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 

Interakcje: 

 Doustne środki antykoncepcyjne (estrogeny), produkty lecznicze przeciwgruźlicze, etanol i żywice jonowymienne stosowane w hiperlipidemii: 

 Mogą zmniejszać skuteczność produktów leczniczych zawierających kwas foliowy na skutek zwiększonego metabolizmu lub
zmniejszonego  wchłaniania. 

 Antagoniści kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetoprim, pirymetamina, sulfasalazyna) oraz produkty lecznicze przeciwnowotworowe
(metotreksat): 

 Powodują zaburzenie procesu przekształcania kwasu foliowego do jego postaci biologicznie czynnej (kwas tetrahydrofoliowy) poprzez
konkurencyjne blokowanie reduktazy dihydrofolianowej. Mogą zmniejszać skuteczność produktów leczniczych zawierających kwas
foliowy. 

 Produkty lecznicze przeciwdrgawkowe (fenobarbital, fenytoina, prymidon): 

 Kwas foliowy może wpływać na działanie produktów leczniczych przeciwdrgawkowych, normalizując  (zwiększając) szybkość
metabolizmu tych produktów leczniczych, uprzednio obniżoną na skutek jego niedoboru. Konieczne jest monitorowanie stężenia tych
produktów leczniczych we krwi i ewentualne zwiększenie dawki, w celu uniknięcia napadów padaczki. 

Dawkowanie: 
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 Dawkowanie 

 Kobiety mogące zajść w ciążę powinny przyjmować 0,4 mg kwasu foliowego (1 tabletka produktu leczniczego FOLIK, 0,4 mg, tabletki)
raz na dobę, co najmniej przez jeden miesiąc przed poczęciem i w pierwszym trymestrze ciąży. 

 Sposób podawania 

 Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania doustnego. 

Środki ostrożności: 

 Z wyjątkiem ciąży i laktacji nie należy podawać kwasu foliowego w dawkach większych niż 0,4 mg na dobę bez uprzedniego
wykluczenia niedokrwistości megaloblastycznej, ponieważ kwas foliowy, zastosowany w tej chorobie bez jednoczesnej suplementacji
witaminy B  12  , mógłby złagodzić objawy hematologiczne, maskując postęp choroby, natomiast nie powstrzymałby dalszego rozwoju
objawów neurologicznych. 

 Kobiety, które wcześniej urodziły dzieci z wadą cewy nerwowej, są obciążone zwiększonym ryzykiem urodzenia kolejnego dziecka z taką
wadą. Przed kolejną ciążą powinny mieć zapewnioną poradę genetyczną. 

 W takim przypadku należy stosować kwas foliowy przez co najmniej trzy miesiące przed planowaną ciążą, w dawkach 4 - 5 mg na
dobę. 

Prowadzenie pojazdów: 

 Kwas foliowy nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Ciąża: 

 Ciąża 

 Z prawidłowo przeprowadzonych badań epidemiologicznych nie wynika szkodliwe działanie kwasu foliowego na przebieg ciąży lub stan
zdrowia płodu i (lub) noworodka. 

 Produkt leczniczy FOLIK może być stosowany w okresie ciąży. 

 Z prawidłowo przeprowadzonych badań epidemiologicznych wynika  , że podawanie produktów leczniczych zawierających kwas foliowy
w okresie przed zajściem w ciążę i podczas pierwszych tygodni ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej u płodu. 

 Karmienie piersią 

 Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego, jednak nie stwierdzono niekorzystnego wpływu kwasu foliowego na dzieci karmione
mlekiem matki. 

 Produkt leczniczy FOLIK  może być stosowany w okresie laktacji. 
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