
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Filomag B6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, 50 tabletek
 

cena: 12,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 51 mg + 5 mg

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki

Producent Filofarm

Rejestracja lek

Substancja
czynna

Magnesii lactas + pirydoxinum

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

Substancja czynna: magnesium, pyridoxinum

Skład

Substancjami czynnymi leku są: magnezu wodoroasparaginian i chlorowodorek pirydoksyny.

1 tabletka zawiera: 40 mg jonów magnezu w postaci 600 mg magnezu wodoroasparaginianu oraz 5 mg pirydoksyny
chlorowodorku.Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zwykle lek jest stosowany jak opisano poniżej.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

leczniczo:

zwykle stosuje się doustnie od 1 do 2 tabletek od 2 do 3 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek w ciągu doby),

tj. od 80 mg do 240 mg Mg/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol);od 10 mg do 30 mg witaminy B6 /

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
dobę,
profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach:

zwykle stosuje się doustnie od 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby),

tj. od 80 mg do 160 mg Mg/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol);od 10 mg do 20 mg witaminy B6 /
dobę.
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:

odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka:zwykle stosuje się doustnie od 1 do 2 tabletek 2 razy

na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby),tj. od 80 mg do 160 mg Mg/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol);od 10
mg do 20 mg witaminy B6 / dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Leku Filomag B6 nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmian sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów powyżej 65 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Filomag B6 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Filomag B6 niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania: biegunka, nudności, zaburzenia pracy serca (zmiana rytmu, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-
komorowego).

Leczenie: objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Filomag B6

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Filomag B6

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Filomag B6

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w
punkcie 6),

jeśli pacjent ma hipermagnezemię (nadmiar magnezu we krwi),

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min),

jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardię (zbyt wolna praca serca),
myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni).
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 Zawartość:

Filomag B6 to tabletki doustne. Dostępne opakowania: Tabletki w blistrach, w tekturowym pudełku: 50 szt. tabletek – 2 blistry po 25 szt.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: FILOFARM

Pozwolenie: MZ 4601
 

Parametry

Wybierz moc 50 mg (0,00 PLN)
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