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Calperos 500 kaps.twarde 0,2gCa2+ 200kaps.
 

Cena: 69,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g Ca2+

Opakowanie 200 kaps. (puszka)

Postać kaps.twarde

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Substancja
czynna

Calcium carbonicum

Opis produktu
 

Calperos 500 zawiera wapń w postaci węglanu wapnia.
Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do uzyskania równowagi elektrolitycznej organizmu i prawidłowego
funkcjonowania wielu mechanizmów regulujących.

Produkt wskazany przy:

diecie ubogiej w wapń,
zaburzeniach wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych,
zmniejszonym stężeniu wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i
zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo - mięśniowej,
stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i
podczas laktacji)

Calperos 500 zalecany jest uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy oraz wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób
alergicznych.

Skład:
Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 500 mg węglanu wapnia, co odpowiada 200 mg jonów wapnia oraz substancje pomocnicze:
magnezu stearynian, talk, dwutlenek tytanu (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

Dawkowanie:
Zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:
Dorośli - 1 do 2 kapsułek (od 200 do 400 mg wapnia zjonizowanego) 2 do 3 razy dziennie;
Dzieci powyżej 7 roku życia i młodzież – 1 kapsułka (200 mg wapnia zjonizowanego) do 3 razy dziennie.
Nie należy zażywać więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę czyli nie więcej niż 6 kapsułek Calperos 500.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, zwiększone stężenie wapnia we krwi, kamica nerkowa. W przypadkach
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niewydolności nerek, odwodnienia, zaburzeń stężenia elektrolitów we krwi, chorób serca, sarkoidozy (choroba układowa zajmująca węzły
chłonne wnęk płucnych i płuc) oraz podczas leczenia glikozydami nasercowymi lub tiazydowymi środkami moczopędnymi przez
zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza. Podobnie należy postąpić przed zastosowaniem leku w okresie ciąży i karmienia
piersią.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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