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Potazek MAG, 50 kapsułek
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 kapsułek

Postać kapsułki

Producent LEKAM

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

Działanie

Potas zawarty w suplemencie diety PotazeK MAG wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego i mięśni.

Magnez zawarty w suplemencie diety Potazek MAG przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Wspomaga
utrzymanie równowagi elektrolitowej, prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Pozytywnie wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz zdrowych zębów.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 kapsułka 2 razy dziennie. Preparat przyjmować w trakcie posiłku lub tuż po nim, popijając wodą. W przypadku osób mających problem
z połykaniem, kapsułkę należy otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego pokarmu bezpośrednio przed spożyciem.
Niezwłocznie popić wodą.

Skład

1 kapsułka zawiera:

chlorek potasu (potas)

sól magnezowa kwasu cytrynowego (magnez)

żelatyna

substancja wiazaca - hydroksypropylometyloceluloza
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 substancja glazurujaca

etyloceluloza

substancja wiazaca – celuloza

barwniki – ryboflawina, kurkumina

Uwagi do stosowania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Ostrzeżenia

Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.
Produkt nie powinien być stosowany u osób zagrożonych podwyższonym stężeniem potasu.
Nie stosować u osób z chorobą wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Dawkowanie

Produkt leczniczy Maglek B6 przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

W profilaktyce stosuje się 1 do 2 tabletek na dobę, przed lub po posiłku.

W pozostałych wskazaniach - wg zaleceń lekarza.

Nie należy stosować produktu Maglek B6 na czczo, ponieważ może spowodować biegunkę.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

hipermagnezemia o różnej etiologii,

ciężka niewydolność nerek,

blok przedsionkowo-komorowy serca,

znaczne niedociśnienie tętnicze,

myasthenia gravis,

stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA,

produktu nie należy stosować podczas biegunki.

Ostrzeżenia

U osób z zaburzoną czynnością nerek należy brać pod uwagę konieczność zmniejszenia dawek produktu leczniczego (stosownie do
kontrolowanego stężenia jonu magnezowego w surowicy krwi). Ostra niewydolność nerek jest przeciwwskazaniem do stosowania

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



 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 produktu Maglek B6. Brak lub znacząco zmniejszony efekt działania produktu występuje u osób z zaburzonym wchłanianiem jelitowym.

Przedawkowanie

Przy długotrwałym przyjmowaniu produktu leczniczego Maglek B6 w dawkach przekraczających zalecane, mogą pojawić się objawy
opisane działaniami niepożądanymi oraz spadek ciśnienia krwi, osłabienie mięśniowe, trudności w oddychaniu i zaburzenia rytmu pracy
serca jako efekt zasadowicy lub zespołu mleczno-alkalicznego.

W przypadku przedawkowania stosuje się nawodnienie doustne lub dożylne (w ciężkich stanach podaje się dożylnie 0,9% NaCl).
Jednocześnie lub tuż po nawodnieniu podaje się furosemid lub inne leki moczopędne. Jeśli nie ma poprawy stosuje się kalcytoninę.
Pacjentom z małymi stężeniami fosforanów we krwi i sprawnymi nerkami można podać doustnie fosforany.

Działania niepożądane

Przy proponowanym dawkowaniu działania niepożądane na ogół nie występują. Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-
jelitowe. Długotrwałe systematyczne przyjmowanie pirydoksyny w dawce 50 mg/dobę może stać się przyczyną obwodowej neuropatii
czuciowej, natomiast dawki dobowe powyżej 200 mg mogą prowadzić do niedoboru kwasu foliowego, zaburzeń oddechowych oraz
różnego typu dermatoz.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane, podawanie doustne

Przy proponowanym dawkowaniu na ogół nie występują. Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Długotrwałe
systematyczne stosowanie vit.B6 w dawce 50mg/dobę może stać się przyczyną obwodowej neuropatii czuciowej, natomiast dawki
powyżel 200mg mogą prowadzić do niedoboru kwasu foliowego, zaburzeń oddechowych oraz różnego rodzaju dermatoz.

Interakcje z innymi lekami

Aminoglikozydy, środki zwiotczające oraz kolistyna stosowane jednocześnie z jonami magnezu mogą być przyczyną porażenia
mięśniowego. Nie należy przyjmować jednocześnie tetracyklin, związków wapnia, fosforanów, fluoru oraz doustnych leków
przeciwzakrzepowych. Alkohol oraz tytoń osłabiają efektywność wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego.

Bisfosfoniany (alendronian, etydronian) należy przyjmować co najmniej 2 godziny po lub przed przyjęciem magnezu.

Magnez może zmniejszać aktywność chloropromazyny i chinolonów.

Magnez może wpływać na absorpcję digoksyny, nitrofurantoiny i niektórych leków

przeciwmalarycznych.
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 Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą nieaktywne połączenia z witaminą B6 zmniejszając jej stężenie w organizmie.
Również doustne środki antykoncepcyjne zwiększają zapotrzebowanie na pirydoksynę. Witamina B6 może zmniejszać stężenie
fenytoiny w surowicy krwi, natomiast stosowana przez pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-
DOPA osłabia skuteczność lewodopy w leczeniu parkinsonizmu.

Prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Maglek B6 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i laktacja

Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wynika szkodliwe działanie mleczanu magnezu i
chlorowodorku pirydokysny na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu (noworodka). Do chwili obecnej nie ma innych istotnych danych
epidemiologicznych. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka (płodu) i (lub) przebieg porodu i
(lub) rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu leczniczego Maglek B6 nie stosować w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Zawartość Opakowanie zawiera 50 kapsułek.

Sposób przechowywania 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MAKO PHARMA
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