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Vitaminum E 100 mg, 30 kapsułek
 

Cena: 4,74 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Opis produktu
 

Opis produktu

Witamina E jest jednym z niezbędnych składników odżywczych, jednak jej rola nadal nie jest dokładnie poznana. Razem z katalazą,
dysmutazą nadtlenkową, peroksydazą glutationową oraz selenem wchodzi w skład systemu zabezpieczającego komórkę przed
działaniem wolnych rodników tlenowych. Chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe w błonach i innych strukturach komórki, stabilizuje
błony komórek i organelli komórkowych, zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Ochrona przed uszkodzeniem przez rodniki tlenowe
wydaje się istotna w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśniowego. Witamina E może także działać jako kofaktor w
niektórych układach enzymatycznych. Bierze udział w utlenianiu glukozy i glikogenolizie. Uczestniczy w przemianach lipidów:
prostaglandyn i cholesterolu. Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy dzienną podażą witaminy E, a
zagrożeniem chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i innymi chorobami, których patogeneza związana jest ze
stresem oksydacyjnym. Witamina E obniża aktywność agregacyjną płytek krwi.

 

Wskazania

Leczenie i profilaktyka niedoboru witaminy E u młodzieży i osób dorosłych.
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Skład

1 kapsułka miękka zawiera:  

substancję czynną: all-rac-α-tokoferylu octan (witamina E) 100 mg, 

substancje pomocnicze: olej arachidowy oczyszczony, żelatyna, glicerol, czerwień koszenilowa (E 124). 

 

Działanie

Witamina E odgrywa ważną rolę w procesach rozmnażania, rozwoju mięśni oraz w innych funkcjach organizmu.

 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podanie doustne. 

 Dorośli i młodzież: o ile lekarz nie zaleci inaczej 1 lub 2 kapsułki na dobę. 

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vitaminum E Hasco jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (witaminę E) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. 

W przypadku niedoboru witaminy K. 

 

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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



 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
Działania niepożądane 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Witamina E jest na ogół dobrze tolerowana.  

Po przyjęciu dużych dawek (powyżej 800 mg/dobę) może wystąpić uczucie zmęczenia, osłabienie, bóle głowy, zaburzenia
żołądkowo-jelitowe, wysypka. 

 

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o
lekach, które pacjent planuje stosować. 

Witamina E może działać antagonistycznie do witaminy K, zwłaszcza u osób leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
lub estrogenami. Stosowanie innych środków o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, ubichinon, aminokwasy
zawierające siarkę) może łagodzić niektóre objawy niedoboru witaminy E. Jednoczesne stosowanie preparatów żelaza osłabia
działanie witaminy E, dlatego należy zachować kilkugodzinny odstęp między przyjmowaniem tych leków. 

Witamina E może zmniejszać zapotrzebowanie na insulinę i glikozydy naparstnicy (np. digoksyna), a zwiększać wchłanianie,
wykorzystanie i magazynowanie witaminy A. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum E Hasco u osób przyjmujących jednocześnie doustne leki
przeciwzakrzepowe (np. dikumarol, warfaryna) lub estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne). 

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej lek może powodować reakcje alergiczne. 

Ciąża i karmienie piersią 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić
się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek można stosować u kobiet w ciąży wyłącznie po konsultacji z lekarzem. 

Lek można stosować u kobiet karmiących piersią po konsultacji z lekarzem. 
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Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. 

 

Lek Vitaminum E Hasco zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych) 

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję nie należy stosować tego leku. 
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