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Magvit B6, 50 tabletek powlekanych dojelitowych lek
 

cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 51 mg + 5 mg

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki

Producent LEKAM

Rejestracja lek

Substancja
czynna

Magnesii lactas + pirydoxinum

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

Profilaktycznie Magvit B6zaleca się w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego,
nadpobudliwości nerwowej, w sytuacjach wywołujących stres, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśni, w zapobieganiu miażdżycy i
zawałom serca.

Uzupełniająco w hipomagnezemii wywołanej nałogowym paleniem tytoniu i spożywaniem alkoholu;
długotrwałym stosowaniem leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych i niektórychpreparatów moczopędnych oraz
diurezą osmotyczną u cukrzyków w przebiegu przewlekłejhiperglikemii.

Wspomagająco Magvit B6 znalazł zastosowanie jako uzupełnienie leczenia chorób serca i układu
krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca;w terapii atonicznych skurczów
mięśni i drętwienia kończyn, w stanach depresji nerwowej, a takżepodczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym
leczeniu osteoporozy.

Substancja czynna: magnesium , pyridoxinum

Skład:

Jedna tabletka zawiera: 48 mg jonów magnezu w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego (Magnesii lactas) i 5 mg pirydoksyny
chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum)
Substancja pomocnicza: sacharoza

Zawartość
50 tabletek powlekanych dojelitowych

Sposób przechowywania
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 25°C

Dawkowanie:

Profilaktycznie: dorośli i dzieci od 12. roku życia. (młodzież):
1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dobęMłodsze dzieci na zalecenie lekarza.Leczniczo: wyłącznie z przepisu
lekarza.Lek należy popić wodą.W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku pominięcia dawki MAGVIT B6:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawkiW przypadku zażycia większej dawki MAGVIT B6 niż podano
w opisie dawkowania:
W razie przedawkowania, którego objawami są: nudności i wymioty, biegunka, spadek ciśnienia krwi, osłabienie mięśniowe, trudności z
oddychaniem, zaburzenia rytmu pracy serca, zaburzenia czucia, ból kończyn; zastosować obfite nawodnienie doustne.Jeśli pacjent
zastosował większą dawkę leku niż należy lub zrobił to ktoś inny, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Przeciwwskazania

Nie należy zażywać MAGVIT B6, jeśli występuje:

  nadwrażliwość na składnik/i preparatu,
  ciężka niewydolność nerek,
  hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6,
  blok przedsionkowo-komorowy,
  myasthenia gravis,
  parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy,
  znaczne niedociśnienie tętnicze,
  zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ANGELINI

Pozwolenie: MZ 4623
 

Parametry

Wybierz moc 50 mg (0,00 PLN)
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