Naložba
v zdravje.
Plivit® D3 (holekalciferol)
Plivit® D3 4000 i.e./ml peroralne
kapljice, raztopina, 10 ml steklenica

Terapevtske indikacije
Preprečevanje rahitisa pri dojenčkih in malih otrocih
zaradi neustrezne prehrane (pomanjkanje vitamina
D, zmanjšana absorpcija).
Dodajanje vitamina D, ko izpostavljanje sončni
svetlobi ni možno (pozimi) in kot dodatek
k prehrani pri nosečnicah in doječih materah
s povečanimi potrebami.
Preprečevanje osteoporoze.
Za več informacij o vlogi Vitamina D obiščite
prenovljeno stran https://www.tevasi.si/

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
IME ZDRAVILA: Plivit D3 4000 i.e./ml peroralne kapljice, raztopina. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: 1 ml (20 kapljic) raztopine vsebuje 4000 i.e.
holekalciferola. TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravilo Plivit D3 se uporablja za: preprečevanje rahitisa pri otrocih, preprečevanje rahitisa pri nedonošenčkih,
preprečevanje pomanjkanja vitamina D pri otrocih z ugotovljenim tveganjem, preprečevanje pomanjkanja vitamina D pri otrocih z malabsorbcijo, preprečevanje
pomanjkanja vitamina D, ko izpostavljanje sončni svetlobi ni možno (pozimi) in kot dodatek k prehrani pri nosečnicah in doječih materah s povečanimi
potrebami, preprečevanje osteoporoze pri odraslih. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Odmerjanje Nosečnice in doječe matere: 2 kapljici (400 i.e.) dnevno.
Za preprečevanje osteoporoze: 2–5 kapljic (400 i.e.–1.000 i.e.) dnevno. Pediatrična populacija Otroci do 1. leta starosti: 2-5 kapljic (400 i.e.–1000 i.e.) dnevno, v
skladu s priporočilom zdravnika. Otroci, starejši od enega leta: 2 kapljici (400 i.e.) dnevno. Odmerki, večji od 1000 i.e. dnevno, se pri otrocih, nosečnicah in doječih
materah ne priporočajo. Ena kapljica vsebuje približno 200 i.e. holekalciferola. Način uporabe Kapljice je potrebno vzeti s čajno žličko soka ali mleka. POVZETEK
KONTRAINDIKACIJ: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju. Bolniki s hiperkalciemijo. POVZETEK POSEBNIH
OPOZORIL IN PREVIDNOSTNIH UKREPOV: Dojenčki so lahko preobčutljivi za vitamin D3, zato jim ga je potrebno odmerjati z veliko mero previdnosti. Zaradi
večje možnosti pojava hiperkalciemije ga je potrebno zelo previdno odmerjati tudi bolnikom z okvaro ledvic ali kamni v urinarnem traktu ter bolnikom z boleznimi
srca in žilja. Pri teh bolnikih je potrebno spremljanje ravni kalcija v serumu. Možna smrtna zapleta hiperkalciemije sta srčna aritmija in ledvična odpoved.
POVZETEK MEDSEBOJNEGA DELOVANJA Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ: Možnost hiperkalciemije se poveča ob hkratnem jemanju
zdravila Plivit D3 s pripravki, ki vsebujejo veliko kalcija, ali tiazidnimi diuretiki. Ob hkratnem jemanju zdravila Plivit D3 in antacidov, ki vsebujejo magnezij, je
možna hipermagneziemija. Holestiramin, holestipol in neomicin zmanjšajo absorpcijo vitamina D3 iz prebavil. Pri bolnikih, ki prejemajo digoksin in vitamin D3, je
potrebna previdnost, saj lahko hiperkalciemija (ki je lahko posledica uporabe vitamina D3) povzroči srčne aritmije. POVZETEK NEŽELENIH UČINKOV: Priporočeni
odmerki zdravila Plivit D3 običajno nimajo neželenih učinkov. Presnovne in prehranske motnje: hiperkalciemija (hipervitaminoza) se lahko pojavi le ob prevelikem
odmerjanju (ali nenadzorovani in dolgotrajni uporabi. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM: Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana
Črnuče, Slovenija. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: 09.11.2016
Datum priprave informacije: november 2020. Samo za strokovno javnost. Način izdajanja zdravila: Samo na zdravniški recept.
Za vse podrobnejše informacije se obrnite na zastopnika imetnika dovoljenja za promet Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k
Sejmišču 35, 1231 Ljubljana Črnuče, tel. 01 58 90 390, e-mail: info@tevasi.si
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