
Аквадетрим вітамін D3
Опис.
Вітамін  D3  -  це  препарат  з  активним  антирахітичним  фактором.

Найважливішою функцією  вітаміну  D  є  регулювання  метаболізму  кальцію  та
фосфатів, що сприяє правильній мінералізації і росту скелета.

Вітамін D3 швидко і повністю всмоктується в шлунково-кишковому тракті,
виводиться з сечею і калом. Після прийому вітаміну D 3 вже через 48 годин
спостерігається значне підвищення рівня холекальциферолу в сироватці крові.

Форма випуску.
Краплі для прийому всередину 15000 МО / мл по 10 мл у флаконі темного

скла з дозатором.

Склад.
Діюча речовина Аквадетріма - холекальциферол (вітамін D3).

Показання.
 профілактика і лікування дефіциту вітаміну D 3;
 профілактика  і  лікування  рахіту,  гіпокальціеміческіе  тетании,

остеомаляції, мальабсорбції;
 комплексне лікування остеопорозу, гипопаратиреоза.

Спосіб застосування та дози.
Тривалість  лікування  залежить  від  перебігу  та  тяжкості  захворювання  і

визначається лікарем індивідуально.

Діти:  з  4-го  тижня  життя  -  до  2-3  років  по  1  краплі  на  добу  при
правильному догляді і достатньому перебування на свіжому повітрі.

Недоношені діти, близнюки, немовлята, що знаходяться в поганих життєвих
умовах: з 4-го тижня життя по 2-3 краплі на добу.

Дорослі: пацієнти без порушень всмоктування: 500 ME (1 крапля) в день.

Пацієнти при синдромі мальабсорбції: 3000-5000 ME (6-10 крапель) в
день.

Вагітні жінки: щоденна доза 1 крапля вітаміну D3 на добу.

Особливості по застосуванню.
З  обережністю  слід  приймати  пацієнтам  з  порушеною  функцією  нирок,

серцево-судинними захворюваннями.



Аквадетрим  не  рекомендується  приймати  одночасно  з  тіазидами,
серцевимиглікозидами,  антацидами  (в  яких  міститься  алюміній  або  магній),
кетоконазолом,  препаратами,  що  містять  високі  дози  кальцію  або  фосфору,
препаратами для зниження маси тіла (орлістат).

Протипоказання.
 підвищена  чутливість  до  діючої  речовини  або  будь-якого  іншого  з

допоміжних речовин препарату;
 саркоїдоз, нефролітіаз, туберкульоз;
 гострі і хронічні захворювання нирок і печінки.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Під час вагітності та в період годування дітей грудьми з обережність слід

приймати  препарат,  доза  вітаміну  D3  не  повинна  перевищувати  600  МО на
добу.

Побічні ефекти.
Імовірність  розвитку  побічних  реакцій  залежить  від  дози,  тривалості

лікування і діляться на наступні категорії:

Рідко виникають:

 алергічні  реакції,  включаючи  висип,  свербіж,  кропив'янка,
почервоніння шкіри;

 сонливість, запаморочення, депресії, головний біль;
 нудота, блювота, діарея, втрата апетиту;
 аритмія, гіпертензія.

Передозування.
При  передозуванні  може  виникати  м'язова  слабкість,  втрата  апетиту,

нудота,  блювота,  запор,  сонливість,  панкреатит,  ринорея,  гіпертермія,
кон'юнктивіт,  артеріальна  гіпертензія,  серцева  аритмія  і  уремія.  Необхідно
припинити прийом препарату і звернутися до лікаря.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакцій  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

За умови застосування відповідно до рекомендованих дозами і тривалістю
лікування  препарат  не  впливає  на  швидкість  реакції  при  керуванні
автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти.
Застосовують дітям з другого тижня життя.

Умови зберігання.
При температурі не вище 25 ° С.

Категорія відпустки.
Без рецепта.



Виробник.
Медана Фарма Акціонерне Товариство, Польща

Інструкція  препарату Аквадетрим  вітамін  D3 представлена  виключно  з
ознайомчою  метою.  Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні Аквадетриму
вітаміну  D3 з  метою  лікування,  його  дозування,  схему  лікування,
протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки ваш
особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


