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Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Elevit filmtabletta
12 féle vitamint, 4 féle ásványi anyagot, 3 féle nyomelemet tartalmaz

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön
számára fontos információkat tartalmaz.
Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékotatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy
gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége

lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a

betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Elevit filmtabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Elevit filmtabletta alkalmazása előtt
3. Hogyan kell szedni az Elevit filmtablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5 Hogyan kell az Elevit filmtablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer az Elevit filmtabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Elevit filmtabletta egy speciálisan a terhes és szoptató nők számára összeállított vitamin-, ásványi
anyag és nyomelem készítmény.

A következő esetekben ajánlott Elevit filmtablettát használni:
- a terhesség, szoptatás időszaka alatt megnövekedett vitamin-, ásványi anyag-, és

nyomelem-szükséglet fedezésére,
- a vas- és folsavhiány okozta vérszegénység megelőzésére,
- a veleszületett, idegrendszert érintő fejlődési rendellenességek kialakulásának megelőzésére,
- a terhesség korai szakaszában gyakori émelygés, hányinger és hányás csökkentésére.
- nem szoptató nőknek a szülést követő 2-3 hónapig.

Az Elevit alkalmazása gyermeket tervező, terhes és szoptató felnőtt nőknek és serdülő lányoknak
javasolt.

2. Tudnivalók az Elevit filmtabletta alkalmazása előtt

Ne szedje az Elevit filmtablettát:
- ha allergiás a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- ha az alábbi betegségek valamelyikében szenved:

· túl sok A- vagy D-vitamin van a szervezetében (fennálló A- vagy D-hipervitaminózis )
· ha más, A-vitamint, izotretinoint (a súlyos akné kezelésére alkalmazott gyógyszer), etretinátot (a

pikkelysömör kezelésére alkalmazott gyógyszer) vagy béta-karotint tartalmazó készítményt szed
· súlyosan beszűkült veseműködés esetén
· ha túl sok kalcium van a vérében vagy a vizeletében
· ha kezelőorvosa arról tájékoztatta Önt, hogy szervezete nem megfelelően dolgozza fel a vasat

vagy a rezet.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
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Az Elevit filmtabletta alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.
- A javasolt adagnál (napi 1 filmtabletta) többet nem szabad bevennie. Egyes összetevők, különösen

az A-vitamin, a D-vitamin, a vas és a réz nagyon magas dózisa ártalmasak lehetnek az egészségre.
- Ha Ön egyéb vitaminokat vagy multivitamin-készítményeket, gyógyszereket szed vagy orvosi

kezelés alatt áll, beszéljen kezelőorvosával, mielőtt elkezdi alkalmazi az Elevit filmtablettát.
- Ez a készítmény elővigyázatossággal alkalmazható együtt bármely egyéb készítménnyel - így

táplálék-kiegészítőkkel és/vagy dúsított élelmiszerekkel, italokkal-, amelyek A-vitamint,
izotretinoint (a súlyos akné kezelésére alkalmazott gyógyszer) vagy etretinátot (a pikkelysömör
kezelésére alkalmazott gyógyszer) vagy béta-karotint tartalmaznak. Ezeknek az összetevőknek a
magas dózisa ártalmas lehet a magzatra, és A-hipervitaminózist okozhat.

- Ez a készítmény csak elővigyázatossággal alkalmazható a D-hipervitaminózis kockázata miatt
olyan nőknél, akik egyidejűleg bizonyos készítményeket, így D-vitamin-tartalmú
táplálék-kiegészítőket szednek és/vagy D-vitaminnal dúsított ételeket/italokat fogyasztanak.

- A kalcium, a C-vitamin és a D-vitamin hatással lehet a kőképződésére, ezért akiknek
vesekőbetegségük vagy húgykőbetegségük van, elővigyázatossággal kell vitamin-kiegészítést
alkalmazniuk.

- Súlyos vérszegénység és egyéb, pl. B12-vitamin-hiány esetén elővigyázatosággal kell alkalmazni a
készítményt.

- Ez a készítmény nem tartalmaz jódot. A megfelelő jódbevitelt más forrásból kell biztosítania a
terhesség és szoptatás során.

Egyéb gyógyszerek az Elevit filmtabletta
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett,
valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

A következő gyógyszereket legalább 2-3 órával az Elevit filmtabletta bevétele előtt vagy után
alkalmazza:
- gyomorsav-csökkentők
- tetraciklinek és fluorokinolonok (antibiotikumok)
- levodopa (a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott gyógyszer)
- biszfoszfonátok, például alendronsav (a csontrendellenességek kezelésére alkalmazott

gyógyszerek)
- penicillamin (a reumás ízületi gyulladás kezelésére alkalmazott gyógyszer)
- levotiroxin (a pajzsmirigyzavarok kezelésére alkalmazott gyógyszer)
- vírusellenes gyógyszerek (a vírusos fertőzések, például az övsömör kezelésére alkalmazott

gyógyszer)
- digoxin/digitoxin (a szívproblémák kezelésére alkalmazott gyógyszer)
- tiazidok (a magas vérnyomás kezelésére alkalmazott vízhajtók)
- A magas vérzsírszint csökkentésére használt egyes hatóanyagok, mint a kolesztiramin és a

kolesztipol csökkenthetik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását, ezért ha Ön ilyen hatóanyagú
készítményt szed a terhesség vagy szoptatás ideje alatt, beszélje meg kezelőorvosával, hogy az
Elevit filmtablettában lévő A-, D-, illetve E-vitamin mennyisége elégséges-e Önnek, illetve
magzatának/újszülöttjének.

Egyéb vitamint, ásványi anyagokat tartalmazó készítményekkel együtt csak a kezelőorvos kifejezett
utasítására szedhető. Kerülni kell az A-vitamin-tartalmú készítmények és az Elevit filmtabletta
együttes alkalmazását, hiszen az A-vitamin-túladagolás a magzatra ártalmas lehet.

Az Elevit filmtabletta egyidejű bevétele étellel és itallal
Mivel az oxálsav (megtalálható a spenótban és a rebarbarában) és a fitinsav (megtalálható az összes
gabonabélében) gátolhatják a kalcium felszívódását, a készítmény bevétele 2 órán belül nem ajánlott
olyan étel után, amely magas oxálsav- és fitinsav tartalmú.
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Terhesség, szoptatás és termékenység
Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a
gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Az Elevit filmtabletta a terhesség és szoptatás alatt megnövekedett vitamin- és ásványianyag-
szükséglet fedezésére javasolt kombináció.

Az ajánlott napi adagot (1 filmtabletta) ne lépje túl!
Terhesség és szoptatás alatt a túlzott A- vagy D-vitamin-bevitel a gyermek növekedésével és
fejlődésével kapcsolatos problémákat okozhat.
A terhesség, illetve a szoptatás ideje alatt a kalcium napi bevitele nem haladhatja meg a 2500 mg-ot, a
D-vitamin bevitel a 4000 nemzetközi egységet (NE) (100µg), az A-vitamin mennyisége pedig a
10 000 NE-et (3000µg). Az A-, illetve D-vitaminban gazdag ételeket (mint a máj és a májból készült
termékek), erősítő táplálékokat vagy italokat - amelyek nagy mennyiségben tartalmazhatják ezeket a
vitaminokat - szintén figyelembe kell venni.

A készítményben lévő vitaminok és ásványi anyagok kiválasztódnak az anyagtejbe, ennek kockázatát
a szoptatott gyermekre nem lehet kizárni, ezért figyelembe kell venni, hogy a csecsemő részesül-e
ilyen hatóanyagokat tartalmazó kiegészítésben.

Az Elevit filmtabletta termékenységre gyakorolt hatására vonatkozóan nincsenek adatok.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre
A készítmény alkalmazása során nem észleltek kedvezőtlen hatást a gépjárművezetés és a gépek
kezeléséhez szükséges képességekre.

Az Elevit filmtabletta tejcukrot (laktózt) és szacharózt tartalmaz
Egy tabletta 45,78 mg tejcukrot (laktózt) és kis mennyiségben szacharózt is tartalmaz. Amennyiben
kezelőorvosa korábban már figyelmezette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel
kezelőorvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

3. Hogyan kell alkalmazni az Elevit filmtablettát?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy
gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást
illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja
- Az ajánlott adag naponta 1 db filmtabletta.
- A napi adag az 1 filmtablettát nem haladhatja meg!

Az alkalmazás módja
- A filmtablettát szájon át, egészben, egy pohár vízzel, lehetőleg reggeli közben kell bevenni.
- Terhességgel összefüggő reggeli hányinger, hányás esetén a filmtabletta átmenetileg bevehető

délben, vagy esetleg este.

Az alkalmazás időtartama
Lehetőség szerint kezdje az Elevit filmtabletta szedését a tervezett terhesség előtt legalább egy
hónappal vagy amint a terhesség ténye tudomására jut, illetve folytassa a terhesség, szoptatás teljes
időtartama alatt.

Alkalmazása gyermekeknél és serdülőknél
Az Elevit alkalmazása gyermeket tervező, terhes és szoptató felnőtt nőknek és serdülő lányoknak
javasolt.
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Ha az előírtnál több Elevit filmtablettát vett be
A megadott adagolással az Elevit filmtablettában lévő vitamin- és ásványi anyag adagoknál a
túladagolás veszélye nem áll fenn.

Keresse fel kezelőorvosát, ha úgy véli, hogy túl sok Elevit filmtablettát vagy más A- vagy D-vitamint
tartalmazó készítményt vett be, és a következő tüneteket észleli: hirtelen, váratlanul jelentkező
fejfájás, székrekedés vagy hasmenés, hányinger vagy hányás, zavartság.

Túlzott mértékű A-vitamin-bevitel bőrbetegséget (száraz, viszkető bőr, pikkelyes hámlás), hányingert,
hányást, csontfájdalmat okozhat.
A D-vitamin-túladagolás a vér magas kalciumszintjéhez vezethet, amelyeknél az alábbi tünetek
léphetnek fel: étvágytalanság, hányinger, hányás, székrekedés.
Nagy dózisú vasbevitel gyomor-bél rendszeri irritációt okozhat, valamint hányingerrel, hányással járó
hasi fájdalmat.

Amennyiben a túladagolás tünetei jelentkeznek, a készítmény használatát abba kell hagyni és
orvoshoz kell fordulni.

Ha elfelejtette bevenni az Elevit filmtablettát
Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tabletta pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem
mindenkinél jelentkeznek.
Az Elevit filmtabletta általában jól tolerálható. A következő mellékhatásokat a készítmény forgalomba
hozatala után jelentették:

Nem ismert gyakoriságú mellékhatások (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható
meg):
- A készítmény ritka esetben allergiás reakciót okozhat. A tünetek lehetnek csalánkiütés,

arcduzzadás, zihálás, bőrvörösség, kiütés, hólyagosodás és sokk. Amennyiben allergiás reakció lép
fel, a kezelést fel kell függeszteni és a kezelőorvossal kell konzultálni.

- Gyomor- bélrendszeri és hasi fájdalom, székrekedés, hasmenés, hányinger és hányás.
- Előfordulhat a vizelet enyhe sárga elszíneződése. Ez a hatás ártalmatlan és a készítményben lévő

B2-vitamin okozza.
- A készítmény vasat tartalmaz, amely a székletet feketére színezheti. Ez a hatás ártalmatlan, klinikai

jelentősége nincs.
- Nagy mennyiségű kalciumot tartalmazó vizelet ürítése (hiperkalciúria).
- Fejfájás, szédülés, álmatlanság, idegesség.

Mellékhatások bejelentése
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a
betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A
mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V. függelékben található
elérhetőségeken keresztül.
A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon
rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell az Elevit filmtablettát tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Legfeljebb 25°C-on tárolandó.
A nedvességtől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

A buborékcsomagoláson, illetve dobozon feltüntetett lejárati idő (EXP/Felhasználható:) után ne szedje
ezt az gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg
gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik
a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz az Elevit filmtabletta?
- A készítmény hatóanyagai filmtablettánként:

Vitaminok:
A-vitamin (retinol) 3600 NE
B1-vitamin (tiamin-nitrát) 1,60 mg
B2-vitamin (riboflavin) 1,80 mg
B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 2,6 mg
B12-vitamin (cianokobalamin) 0,004 mg
C-vitamin (aszkorbinsav) 100 mg
D3-vitamin (kolekalciferol) 500 NE
E-vitamin (a-tokoferol-acetát) 15,0 mg
Kalcium-pantotenát 10,0 mg
Biotin 0,20 mg
Nikotinamid 19,0 mg
Folsav 0,80 mg
Ásványi anyagok:
Kalcium 125 mg
Magnézium 100 mg
Vas 60 mg
Foszfor 125 mg
Nyomelemek:
Réz 1,00 mg
Mangán 1,00 mg
Cink 7,50 mg

- Egyéb összetevők:
Tabletta mag: zselatin, povidon K30, glicerin-disztearát, makrogol 400, magnézium-sztearát,
laktóz-monohidrát, povidon K90, karboximetil-keményítő-nátrium, mannit, mikorkristályos cellulóz.
Bevonat: sárga vas-oxid (E172), makrogol 6000, titán-dioxid (E171), etilcellulóz, talkum,
hipromellóz.
Keverékekben: all-rac-α-tokoferol-acetát, növényi zsírok, kukoricakeményítő, butil-hidroxitoluol,
butil-hidroxianizol, szacharóz, trinátrium-citrát, citromsav, módosított kukoricakeményítő,
maltodextrin, mono- és digliceridek, szilícium-dioxid.

Milyen az Elevit filmtabletta külleme és mit tartalmaz a csomagolás?
Az Elevit filmtabletta szürkéssárga színű, hosszúkás, domború felületű, egyik oldalán bemetszéssel
ellátott filmbevonatú tabletta.
A tablettán levő bemetszés nem a tabletta széttörésére szolgál.
30 db (3x10 db) vagy 100 db (5x20 db) filmtabletta PVC/PE/PVdC//Al buborékcsomagolásban és
dobozban.
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Magyarország

Gyártó:
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Str. 51-61, Postfach 14 52, D-59320 Enningerloh
Németország

OGYI-T-9994/01 (30 db)
OGYI-T-9994/02 (100 db)

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2015. február


