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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 

 

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ 
 (acidum ascorbicum) 

šumivé tablety 

 

Prečítajte si, prosím, pozorne celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité údaje. 

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu.  Avšak aj tak ho musíte užívať dôsledne, aby  

Vám čo najviac prospel. 

Ponechajte si písomnú informáciu pre prípad, že si ju budete potrebovať prečítať znova. 

Ak potrebujte ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. 

Pokiaľ sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia, musíte kontaktovať lekára. 

 

V tejto písomnej informácii pre používateľov nájdete informácie: 

1. Čo je CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ a na čo sa používa 

2. Čo obsahuje CELASKON 500 MG  ČERVENÝ POMARANČ  

3. Skôr ako užijete CELASKON 500 MG  ČERVENÝ POMARANČ 

4. Ako užívať CELASKON 500 MG  ČERVENÝ POMARANČ 

5. Aké sú možné nežiaduce účinky lieku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  

6. Ako odporúčame uchovávať liek CELASKON 500 MG   ČERVENÝ POMARANČ 

7. Ďalšie informácie. 

 

1.  ČO JE CELASKON 500 MG  ČERVENÝ POMARANČ A NA ČO SA POUŽÍVA 

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  sa užíva na posilnenie odolnosti organizmu pri 
infekčných ochoreniach ako je chrípka a nachladnutie.  

Užívanie lieku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ zmierňuje  a skracuje príznaky 
chrípky a nachladnutia.  

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  posilňuje imunitný systém, znižuje možnosť 
ochorenia z nachladnutia. 

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  pokrýva zvýšenú potrebu vitamínu C 
 organizmu v stresových situáciách. 

Liek CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  obsahuje vitamín C, ktorý je dôležitý pre 
rast a udržiavanie zdravých kostí., zubov, ďasien, väziva a ciev, pre tvorbu látok 
zúčastňujúcich sa na prenose nervových vzruchov, pre tvorbu hormónov,  vstrebávanie železa 
z potravy,  normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a  hojenie rán. 

Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvoriť, preto je potrebné ho do organizmu 
dodávať. 

CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  sa ďalej užíva pri stavoch zvýšenej potreby 
vitamínu C, v tehotenstve a v období dojčenia, v dobe intenzívneho rastu, u starších osôb, 
u športovcov, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, po ťažkých úrazoch, pri popáleninách 
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a rozsiahlych operáciách. Zvýšená potreba je tiež u fajčiarov. Užíva sa ako doplnková liečba 
infekcií, najmä respiračných, ďalej ako podporný prostriedok pri zdĺhavom hojení rán 
a zlomenín. 

 

2.  ČO OBSAHUJE CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ   

Obsahuje liečivo : kyselinu askorbovú 500 mg v 1 šumivej tablete. 

Ďalšie zložky sú : laktóza (lactosum anhydricum), sorbitol (sorbitolum), kyselina citrónová 
(acidum citricum), hydrogenuhličitan sodný (natrii hydrogencarbonas), acesulfam K 
(acesulfamum K), makrogol 6000 (macrogolum 6000), červeň allura AC (rubor allura AC), 
pomarančová aróma (aroma orange „Bolexo“) 
 

3.  SKÔR AKO UŽIJETE CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ   

Neužívajte CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  : 

ak ste precitlivený (alergický) na kyselinu askorbovú alebo niektorú z ďalších zložiek lieku. 

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  : 

Upozornite lekára, ak 

- trpíte poruchou metabolizmu železa (hemosideróza, hemochromatóza) 

- máte oxalátové obličkové kamene 

- trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov. 

Pri dodržaní odporúčaného dávkovania je liek vhodný pre diabetikov. 

Vzhľadom na obsah hydrogenuhličitanu sodného nie je tento liek vhodný pre deti do 3 rokov. 

Vitamín C môže vo vyšších dávkach ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych 
testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na okultné krvácanie v stolici. 

 

Ste tehotná či dojčiaca žena? 

Lekár by mal byť informovaný o dojčení a tehotenstve (aj predpokladanom). 

V období tehotenstva a dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné 
a dojčiace ženy liek užívať, obyčajne jednu tabletu denne. Liečivo prechádza placentárnou 
bariérou a do materského mlieka. 

 

Vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje? 

Liek neovplyvňuje pozornosť. 

 

Užívate iné lieky? 

Pri súčasnom podávaní zvyšuje kyselina askorbová vstrebávanie železa a V-penicilínu. 
Kyselina acetylsalicylová môže znižovať hladinu vitamínu C v krvi a vitamín C môže zvyšovať 
spätné vstrebávanie salicylátov v obličkách. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť 
liekov proti zrážavosti krvi, ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B12. 

 

4. AKO UŽÍVAŤ CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ   

Obyčajne sa podáva jedna tableta denne. 

Pri liečbe hypovitaminózy C (nedostatok vitamínu C) sa užívajú vyššie dávky, až 2000 mg 
denne, podľa odporučenia lekára. 

Tabletu rozpusťte asi v 150 ml vody a vypite. 

060602 2



Užili ste viac tabliet lieku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ ako je 
odporučená dávka? 
Príjem vyšších ako odporúčaných dávok môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu nežiaducich 
účinkov. Špecifická terapia nie je známa, možno liečiť len príznaky. 

Zabudli ste užiť odporúčanú dávku lieku CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  ? 

Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete.                                                            
Neužívajte dvojitú dávku. 

 

5. AKÉ SÚ MOŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY LIEKU CELASKON 500 MG ČERVENÝ 
POMARANČ   

Tak ako všetky lieky, aj CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMARANČ  môže mať nežiaduce 
účinky. 

Pri odporúčanom dávkovaní sa liek dobre znáša. Pri vyšších dávkach (niekoľko gramov 
denne), sa môžu objaviť tráviace ťažkosti, nútenie na vracanie a vracanie, hnačka a zriedkavo 
pocit slabosti. U alergických osôb môžu vzniknúť alergické príznaky (ekzém, žihľavka). Pri 
veľmi vysokých dávkach sa môžu zriedkavo vyskytnúť oxalátové močové kamene a veľmi 
zriedkavo hemolytická anémia a zlyhanie obličiek.  

Ak spozorujete tieto alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej 
informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika. 

 

6. AKO ODPORÚČAME UCHOVÁVAŤ LIEK  CELASKON 500 MG ČERVENÝ 
POMARANČ   

Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. 

Uchovávajte v suchu pri teplote 15 - 25 °C, chráňte pred svetlom. 

Neužívajte liek po uplynutí času použiteľnosti (údaj exspirácie na obale). 

 

7. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii                                                                                                                   
Zentiva a. s., Hlohovec, Slovenská republika 

 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu 
držiteľa  rozhodnutia o registrácii: 

ZENTIVA a.s. 

Westend Tower, Dúbravská cesta 2 

SK - 841 04 Bratislava 4 

Tel: +421 2 5931 6013 

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená  

 

Logo  Zentiva 
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