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Magne B6 60 TABLETEK!!!
 

Cena: 21,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

MAGNE B6 lek uzupełniający niedobory magnezu i witaminy B6 w organizmie, Magnez jest niezbędny do prawidłowego przebiegu wielu
procesów biochemicznych w organizmie, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej, odgrywa istotną rolę w procesie skurczu
mięśnia sercowego. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego.

Wskazania
nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim
nasileniu
objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca)
kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek

Działanie
Magne B6 uzupełnia niedobory magnezu i witaminy B6 w organizmie, Magnez jest niezbędny do prawidłowego przebiegu wielu
procesów biochemicznych w organizmie, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej, odgrywa istotną rolę w procesie skurczu
mięśnia sercowego. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Magne B6:
jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.)
jeśli pacjent jednocześnie stosuje lewodopę

Przyjmowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Dorośli: 6 do 8 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.
Dzieci w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): 4 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas
posiłków.

Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować. Należy unikać jednoczesnego stosowania produktów zawierających fosforany lub sole wapniowe,
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ponieważ związki te hamują wchłanianie magnezu z jelita cienkiego. W przypadku jednoczesnego doustnego stosowania antybiotyku z
grupy tetracyklin i leku Magne B6 należy zachować 3-godzinny odstęp między ich przyjmowaniem.
Leku Magne B6 nie należy stosować podczas leczenia lewodopą, gdyż pirydoksyna osłabia jej działanie.

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża: Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Kliniczne doświadczenia nie ujawniły szkodliwego
działania magnezu.
Karmienie piersią: Decyzję o stosowaniu Magne B6 w czasie karmienia piersią i ustalenie dawki podejmuje lekarz. Magne B6 może być
stosowany w czasie karmienia piersią przy zachowaniu terapeutycznych dawek; zaleca się, aby kobiety karmiące piersią stosowały
witaminę B6 w dawce maksymalnie 20 mg na dobę.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): czasami może wystąpić biegunka i bóle brzucha lub zaczerwienienie skóry.
Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): obserwowano reakcje uczuleniowe

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC,
przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których
się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Składniki
Substancjami czynnymi leku są: Jony magnezu (w postaci Magnezu mleczanu dwuwodnego) 48 mg Mg2+ (1,97 mmol) Pirydoksyny
chlorowodorek (Witamina B6) 5 mg.

Substancje pomocnicze to: Sacharoza, Kaolin ciężki, Guma arabska, Karboksypolimetylen 934, Talk, Magnezu stearynian.
Skład otoczki: Guma arabska, Sacharoza, Tytanu dwutlenek, Talk, Wosk Carnauba.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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