
Mi a Solvevit tabletta?
A Solvevit tabletta speciális gyógyászati cél-
ra szánt élelmiszer daganatos betegek részé-
re. A tabletta aktív összetevői – bizonyos ami-
nosavak (L-arginin, L-fenilalanin, L-hisztidin, 
L-metionin, L-triptofán, L-tirozin) és vitaminok 
(C-vitamin, B6-vitamin, B2-vitamin, biotin), va-
lamint almasav és egy nukleobázis (adenin) – a 
táplálkozással is bekerülnek szervezetünkbe. A 
Solvevit tabletta ezeknek a kis molekulasúlyú 
anyagoknak a megnövelt bevitelét biztosítja. A 
Solvevit tablettát minden nap kell szedni, szü-
netet beiktatni nem célszerű.

Melyek a Solvevit tabletta aktív összetevői?
1 tabletta 78,39 mg L-arginint, 35 mg C-vitamint 
(aszkorbinsav), 33,04 mg L-fenilalanint, 31,03 
mg L-hisztidint, 29,84 mg L-metionint, 23,47 
mg L-almasavat, 15,32 mg L-triptofánt, 2,26 mg 
adenint, 1,27 mg L-tirozint, 1 mg B6-vitamint 
(piridoxin HCl), 0,8 mg B2-vitamint (riboflavin) 
és 0,03 mg biotint tartalmaz.

Mit tartalmaz még a készítmény?
Tablettázási segédanyagként mikrokristályos 
cellulózt, magnézium-sztearátot és kolloidális 
szilicium-dioxidot tartalmaz.

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
A Solvevit tabletta szedése ajánlott rosszindula-
tú daganatos betegségben szenvedők részére.

Mikor nem szabad a készítményt szedni?
Amennyiben Ön az aktív összetevők, vagy se-
gédanyagok bármelyikére allergiás, akkor nem 
szabad szednie a készítményt! Fenilketonuriás 
betegeknek – a fenilalanin-tartalom miatt – el-
lenjavallt. Használata vesedialízisre (művese-
kezelésre) szorulók és májelégtelenségben 
szenvedők számára nem javasolt. Ha Ön sze-
rotonintermelő carcinoid tumoros megbetege-
désben szenved, ne alkalmazza a készítményt.

Mit kell tudni a szedés megkezdése előtt?
A készítmény nem használható egyedüli táp-
anyagforrásként!

Szedhetik-e gyermekek is a készítményt?
Igen, szedhetik, az adagolás testsúlyfüggő. A 
készítmény szedését 6 éves kor alatt beszélje 
meg kezelőorvosával! A javasoltnál nagyobb 
adagok bevételét megelőzendő – a gyermekek 
biztonsága érdekében – a készítmény gyerme-
kektől elzárva tartandó!

Alkalmazható-e a készítmény ás gyógysze-
rekkel együtt?
Igen, a gyógyszerek döntő többségével együtt 
– kellemetlen és/vagy káros kölcsönhatás kiala-
kulásának veszélye nélkül – alkalmazható. Egyes 
gyógyszerkészítmények – pl. a depresszióban 
alkalmazott szerotonin visszaszívódást gátló 
(SSRI) szerek; immunmoduláns készítmények 
(pl. Interferon) használata mellett viszont a trip-
tofán nagyobb mennyiségű bevitele kerülendő. 
Ilyen esetben/esetekben a készítmény szedé-
sének megkezdése előtt feltétlenül konzultáljon 
kezelőorvosával. Pajzsmirigy alul-, ill. túlműködés 
esetén kérje ki endokrinológus szakorvosa véle-
ményét a tabletta szedésének megkezdése előtt 
(tekintettel a készítmény L-fenilalanin és L-tirozin 
tartalmára)!

Mit kell megfontolni terhesség és szoptatás 
ideje alatt?
Ilyen esetekre vonatkozó – nagy mennyiségű 
tabletta szedésével kapcsolatos – adatokkal 
nem rendelkezünk. Terhes- és szoptató anyák 
az alkalmazás előtt beszéljenek kezelőorvosuk-
kal (szülész-nőgyógyász szakorvos, ill. gyer-
mekorvos)!

Hogyan és mikor kell a készítményt beven-
ni?
Daganatos betegeknek ébredéstől lefekvésig 
a javasolt mennyiséget egyenletesen elosztva, 
óránként ajánlott szedni.

Mi az ajánlott adag?
Napi 15×2 tabletta szedése ajánlott felnőttek 
részére. A Solvevitet az onkológiai kezelések 
megkezdése előtt, mellett és azok befejezése 
után is folyamatosan, megszakítás nélkül aján-
lott alkalmazni.
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Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készít-
mény?
A javasolt adagolás mellett mellékhatás nem 
ismert.

Mire kell még ügyelnie a készítmény szedé-
se során?
Meglévő gyomor- és nyombélfekély, extrém 
mértékű gyomorsavtúltengés esetén a Solvevit 
tabletta használata egyéni mérlegelést igényel.
Pajzsmirigy alul-, ill. túlműködés esetén kérje ki 
endokrinológus szakorvosa véleményét a tab-
letta szedésének megkezdése előtt (tekintettel 
a készítmény L-fenilalanin és L-tirozin tartalmá-
ra)!
Ha Ön a nagyon ritka szerotonintermelő 
karcinoid tumoros megbetegedésben szenved, 
kérjen szakvéleményt kezelőorvosától (a ké-
szítmény triptofán tartalma miatt).
Vesedialízisre (művesekezelésre) szorulók és 
súlyos májelégtelenségben szenvedők konzul-
táljanak urológusukkal, ill. hepatológusukkal/
gasztroenterológusukkal.

Mennyi ideig szedhető a készítmény?
Amíg a szervezetben kimutathatóan jelen 
van a daganat, a készítményt folyamatosan, 
15×2/nap dózisban ajánlatos szedni, ha ennek 
kizáró oka nincs (pl. ismert súlyos máj- vagy 
veseelégtelenség). Daganatmentesség eléré-

se után hat hónapig továbbra is javasolt a napi 
15×2 tablettát, majd ezután legalább még hat 
hónapon át minimum napi 15×1 tablettát folya-
matosan fogyasztani.

Hogyan kell tárolni a készítményt?
A készítmény sárgásfehér tabletta, amely fehér 
műanyag hengerbe van csomagolva és fény-
től védve, száraz helyen, szobahőmérsékleten 
(15-25 ºC között) kell tárolni. A tabletta a levegő 
nedvességtartalmára nagyon érzékeny, ezért 
csak az eredeti, jól zárható flakonban tárolható!

A szedéssel, tapasztalatokkal, felmerülő kér-
désekkel kapcsolatban hívja a Tanácsadó 
Szolgálatot:
Általános információ: www.solvevit.hu
Csomagolás: 1 flakon (180 db tabletta/flakon) 
faltkartonban ill. 4 flakon (180 db tabletta/fla-
kon) faltkartonban

Nettó tömeg: 90 g (180 tabletta)

Minőségét megőrzi: A csomagoláson jelzett 
időpontig.
Gyártja és forgalmazza: 
Hatóanyag-Szakértő Kft. 
1052 Budapest, Deák tér 4.

Notifikációs szám: OGYÉI


