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Rutinoscorbin 210 tabletek powlekanych
 

Cena: 33,03 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,025g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 210 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent/
Dystrybutor

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ascorbic acid, Rutosidum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg to lek w postaci tabletek powlekanych, który łączy w sobie działanie rutozydu i witaminy C (kwasu
askorbowego). Rutozyd zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych i wzmacnia je. Witamina C jest niezbędna w wielu procesach
metabolicznych. Bierze udział w tworzeniu kolagenu, hemoglobiny, ułatwia przyswajanie żelaza, a także działa przeciwutleniająco.
Zawarty w leku rutozyd chroni witaminę C przed utlenieniem. Dzięki temu dłużej zachowuje ona swoje właściwości.  Wskazania W
stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa) oraz pomocniczo
w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Skład 1 tabletka zawiera: substancje czynne: 25 mg rutozydu, 100 mg kwasu askorbowego,
substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. W skład
otoczki tabletki wchodzi: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień
chinolinowa aluminium lak). Działanie Przeciwutleniające, wzmacniające naczynia krwionośne oraz zmniejszające ich
przepuszczalność.  Dawkowanie Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie. Zalecana dawka to:
-profilaktycznie: od 1 do 2 tabletek na dobę. w stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobę. dzieci poniżej 6
lat: lek Rutinoscorbin należy stosować według wskazań lekarza. -pacjenci z chorobami nerek: nie powinni przyjmować więcej niż 5
tabletek na dobę (co odpowiada 500 mg witaminy C). Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. W razie przyjęcia większej niż
zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Po zastosowaniu bardzo dużych dawek może wystąpić biegunka,
istnieje ryzyko hemolizy (rozpadu krwinek czerwonych), kamicy nerkowej, zaburzeń wodno-elektrolitowych oraz znacznego osłabienia
działania kobalaminy (witaminy B12). Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przeciwwskazania
Nie stosować leku Rutinoscorbin, jeśli pacjent ma:  -uczulenie (nadwrażliwość) na rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku; -kamicę szczawianową (chorobę polegająca na powstawaniu złogów, tak zwanych
„kamieni” w nerkach) lub miał ją w przeszłości; -choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza,
niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne choroby mogące powodować nadmiar żelaza w organizmie. 
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