
 
Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.

Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

 

 

Ascofer tabletki powlekane x 50 szt.
 

Cena: 12,01 zł

Opis słownikowy

Producent ESPEFA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Postać

Drażetki

Opakowanie

1 op. 50 drażetek

Skład

(1 tabletka): Rdzeń tabletki zawiera substancję czynną: żelaza (II) glukonian 200 mg (co odpowiada 23,2 mg żelaza) oraz substancje
pomocnicze: skrobię ziemniaczaną, talk, kwas askorbowy, glikol propylenowy, kwas stearynowy. Otoczka zawiera: talk, sacharozę,
żelatynę, magnezu tlenek, gumę arabską, czerwień koszenilową.

Działanie

Niedobory żelaza mogą poważnie zaburzyć wytwarzanie czerwonych krwinek i oddychanie tkanek, poprzez zmniejszenie ilości białek
przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina).

Wskazania

Ascofer stosowany jest w zapobieganiu oraz leczeniu niedoboru żelaza wywołanym utratą krwi m.in. u kobiet przy obfitych
miesiączkach. Stosowany jest w okresach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo, tj. u kobiet w ciąży i karmiących piersią,
u dzieci w czasie intensywnego wzrostu. A także po okresie stosowania diet zawierających zbyt małe dawki żelaza, czy też po
przewlekłych krwawieniach, stanach związanych z zaburzeniami wchłaniania – po resekcji żołądka, przy zespole złego wchłaniania i

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekawsieci.pl


 
Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.

Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

 

uporczywych biegunkach.

Sposób użycia

Leczniczo – dorośli: zwykle 2 tabletki drażowane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku, a w znacznych niedoborach
2 tabletki drażowane 4 razy na dobę,
Leczniczo – dzieci w wieku powyżej lat 3: leczniczo 4 – 6 mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.
Zapobiegawczo – dorośli: około 60 mg żelaza (3 tabletki drażowane) na dobę w dawkach po-dzielonych,
Zapobiegawczo – dzieci: 2 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.
Uzyskanie pełnego efektu leczniczego wymaga regularnego i długotrwałego stosowania.
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