
Milyen típusú gyógyszer az Eurovit C-vitamin rágótabletta? 

Az Eurovit C-vitamin rágótabletta C-vitamin-hiány megelőzésére és 

kezelésére szolgáló készítmény. 

Kerek, narancssárga színű, illatú és ízű, mindkét oldalán domború felületű 

tabletta. 30 illetve 60 db tablettát tartalmazó tartályban valamint dobozban 

kerül forgalomba. 

Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz az Eurovit C-vitamin 

rágótabletta? 

Hatóanyag: 40 mg aszkorbinsav és 70 mg nátrium-aszkorbát (az 

aszkorbinsav nátrium sója) rágótablettánként. 

Segédanyagok: "Sunset yellow" Al-lakk (E 110), narancs aroma, vízmentes 

kolloid szilícium-dioxid, sztearinsav, nátrium-ciklamát, mikrokristályos 

cellulóz, "Cantab" (dextrátok). 

Milyen betegségek kezelésére alkalmas az Eurovit C-vitamin 

rágótabletta? 

C-vitamin-hiány (skorbut) illetve Möller-Barlow betegség (vérzésekkel és 

angolkórra jellemző csontelváltozással járó skorbut kisgyermekekben) 

megelőzésére és kezelésére. Fertőző betegségekben a szervezet ellenálló 

képességét fokozza. Hatékony fáradékonyság esetén, hűléses 

megbetegedésekben, valamint legyengült vagy betegség utáni lábadozó 

időszakban. Megnövekedett vitamin szükséglet (terhesség, szoptatás, idős 

kor, stb.), valamint elégtelen C-vitamin bevitel vagy csökkent felszívódás 

(gyomorfekély, vastagbélgyulladás, vérhas, stb.) esetén hatásos. Hatékony 

a különböző vérzések esetén (vérvizelés, vérköpés, vérzékenység, retina 

(szem ideghártya) vérzés, vérzésre való hajlam). Létfontosságú a 

porcfelszín, a csont és fog fejlődéséhez. Alkalmas a fog- és 

csontszuvasodás, fogágy-betegség kezelésére. Javasolt nyálkahártya és 

fogínyvérzés esetén. 

Mikor nem szabad alkalmazni a gyógyszert? 

A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén, 

illetve ha a kórelőzményben vesekőbetegség szerepel. 

Hogyan kell szedni a gyógyszert? 

Felnőtteknek: a minimális adag kb. 30 mg, a napi átlagos szükséglet 100-

500 mg reggel, ill. reggel és este, a maximális adag 1000 mg/nap. 

Gyermekeknek: a minimális adag 5 mg testtömeg-kilogrammonként, a napi 

átlagos szükséglet 50-200 mg reggel, ill. reggel és este. 

Nagyobb adagokra serdülőkorban, terhességben, szoptatás ideje alatt, 

fertőzésekben és műtéti beavatkozást követő időszakban lehet szükség. 

A tablettát szétrágva vagy elszopogatva kell bevenni; ezt követően a szájat 

alaposan ki kell öblíteni a fogszuvasodás megelőzésére. 

Szedése során milyen mellékhatások fordulhatnak elő? 



Nagy dózisú, általában 1000 mg feletti aszkorbinsav hosszú ideig történő 

alkalmazásának leggyakoribb mellékhatása a hasmenés, gyomor és 

bélpanaszok. A vizeletet megsavanyítva a húgyutakban urát-, oxalát- vagy 

cisztin kövek képződhetnek. Vesekőképződés veszélye különösen azon 

betegek esetében áll fenn, akiknek a kórelőzményében veseköves 

megbetegedés szerepel, ill. daganatos betegségekben szenvednek. 

Mire kell ügyelni, amennyiben más gyógyszert is szed? 

Óvatosan adható együtt a következő hatóanyag tartalmú gyógyszerekkel: 

- primidonnal, 

- deferoxaminnal, 

- diszulfirámmal, 

- mexiletinnel (gyorsíthatja a mexiletin kiválasztódást), 

- szalicilátokkal. 

Nagy adag aszkorbinsav csökkenti a vizelet pH-ját, amely a savas 

karakterű hatóanyagok újrafelszívódását eredményezheti. 

Mire kell még figyelni alkalmazása során? 

Szedése nagyobb adagban zavarhatja a vizeletcukor és egyéb 

laboratóriumi értékek meghatározását. 

Cukortartalom 100 mg-os tablettában: 0,20 g 

Hogyan kell a gyógyszert tárolni? 

Szobahőmérsékleten, 15-25°C között, fénytől védve, eredeti 

csomagolásban. 

A gyógyszert kizárólag a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül 

szabad felhasználni. 

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó. 


