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Ascofer draz. 50 szt. DRAż. 50 TAB
 

Cena: 14,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 50 tabl. (2 blist.po 25szt.)

Postać tabl.powl.

Producent CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

Substancja
czynna

Ferrosi gluconas

Opis produktu
 

Tabletki Ascofer zawierają 23,2 mg jonów żelaza(II).
Niedobory żelaza mogą zaburzać wytwarzanie czerwonych krwinek oraz oddychanie tkanek.
Wskazania:
-stany niedoboru żelaza związane z utratą krwi,
-stany zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo (np. w czasie intensywnego wzrostu dzieci , w czasie ciąży lub karmienia
piersią),
-stany związane z zaburzeniami wchłaniania lub dietą zawierającą zbyt mało żelaza.

Przeciwwskazania:
-choroby krwi: hemosyderoza, hemochromatoza, niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, choróby rozrostowe;
-transfuzje krwi,
-porfiria skórna późna,
-marskość wątroby,
-nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Dawkowanie:
-dorośli: leczniczo- 2 tabletki 3 razy na dobę w trakcie lub po posiłku (wyjątkowo 2 tabletki 4 razy na dobę); profilaktycznie- 60 mg żelaza
na dobę w dawkach podzielonych,
-dzieci powyżej 3 lat: leczniczo 4-6 mg żelaza na kg masy ciała, na dobę w dawkach podzielonych; profilaktycznie 2 mg na kg masy ciała
na dobę w dawkach podzielonych.

Przed zastosowaniem preparatu należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach.
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących dziecko należy skonsultować z lekarzem potrzebę uzupełnienia żelaza.
Nie zaleca się przyjmowania leku równocześnie z kawą, herbatą, jajkami, pożywieniem zawierającym wodorowęglany, węglany,
szczawiany lub fosforany, mlekiem lub jego przetworami, pełnoziarnistym chlebem lub płatkami zbożowymi oraz innymi produktami
zawierającymi błonnik, gdyż mogą one zmniejszać wchłanianie żelaza.
Nie należy zażywać doustnych preparatów żelaza w ciągu jednej godziny przed lub dwóch godzin po spożyciu wymienionych produktów
spożywczych.
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Działania niepożądane:
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, zaparcia, nudności, wymioty, zgaga, bóle w nadbrzuszu), zaburzenia układu
immunologicznego, reakcje nadwrażliwości.

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce oraz skonsultować się z lekarzem.
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