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Asparaginian Magnokal, 50 tabletek
 

Cena: 12,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Asparaginian Magnokal to lek o skojarzonym działaniu magnezu, potasu i kwasu asparaginowego. Uzupełnia niedobory magnezu oraz
potasu w organizmie okresie zwiększonego zapotrzebowania.

Lek Asparaginian Magnokal wspomaga przemiany metaboliczne organizmu oraz wpływa pobudzająco na aktywność organizmu.

Wskazania
wspomagająco w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego
w niemiarowości i nadpobudliwości serca - szczególnie na tle niedoborów magnezu i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej
profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu
w okresach zdrowienia po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych
zatrucie glikozydami nasercowymi, uzupełniają co w czasie stosowania leków moczopędnych.

Przeciwwskazania
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
występuje ciężka niewydolność nerek
zwiększone stężenie potasu lub magnezu w surowicy krwi
zakażenia dróg moczowych
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok) serca
zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia)
myasthenia gratis - choroba charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni
znaczne niedociśnienie tętnicze krwi

Przyjmowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek
stosuje się doustnie od 2 do 6 tabletek na dobę w dwóch dawkach podzielonych, po posiłkach.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niekiedy mogą wystąpić
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i biegunka), które zwykle ustępują samoistnie, metaliczny smak w ustach. Duże dawki leku
mogą wywołać zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Może wystąpić zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie
mięśniowe.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Lek należy przechowywać w
miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca.

Składniki
Substancjami czynnymi leku są magnezu wodoroasparaginian czterowodny i potasu wodoroasparaginian półwodny.
Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, powidon 25, magnezu stearynian.
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