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Magvit B6, tabletki dojelitowe, 50szt
 

Cena: 15,96 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (blistry)

Postać Tabletki

Producent MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Jedna tabletka zawiera: 48mg jonów magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego), 5mg pirydoksyny chlorowodorek
(witamina B6) oraz substancje pomocnicze: (rdzeń tabletki) celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemu
dwutlenek, talk, magnezu stearynian; (składniki otoczki) kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), talk, tytanu dwutlenek (E
171), makrogol 6000, powidon K25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

Działanie
Lek zawiera magnez w postaci soli magnezowej kwasu mlekowego. Produkt leczniczy Magvit B6 polecany jest w profilaktyce i leczeniu
niedoborów magnezu i witaminy B6. Magnez zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową, współdziała również z jonami wapnia w
tworzeniu struktur kości. Dzięki zawartości witaminy B6 wchłanianie oraz transport magnezu z przewodu pokarmowego do krwi jest
dużo łatwiejszy, zmniejsza się także ilość wydalanego wraz z moczem magnezu.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Magvit B6 wskazany do stosowania profilaktycznie (w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, w
okresie wytężonej pracy umysłowej i fizycznej, w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu, w
przypadku depresji, w bólach mięśni, zapobieganiu miażdżycy i zawałowi serca) lub uzupełniająco w leczeniu niektórych schorzeń
(chorób serca i układu krążenia np. nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, w terapii drżenia
mięśni, drętwienia kończyn, w stanach depresji, w okresie rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu
osteoporozy, w hipomagnezemii wywołanej długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych i przeczyszczających).

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Lek można stosować w okresie ciąży i laktacji
wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Lek zawiera sacharozę – osoby ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów powinny
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek,
hipermagnezemii, hiperwitaminozy B6, bloku przedsionkowo-komorowego, miastenii, parkinsonizmu leczonego lewodopą bez inhibitora
obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, znacznej hipotonii, a także w przypadku zaburzeń wchłaniania z przewodu pokarmowego oraz
biegunki.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku u niektórych osób wystąpić mogą objawy niepożądane: sporadycznie zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np.
nudności i wymioty, luźne stolce) lub zaczerwienienie skóry.

Dawkowanie 
Zaleca się stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce lub według wskazań lekarza. Profilaktycznie u dzieci powyżej 12. roku życia i u
dorosłych: 2 tabletki raz na dobę lub 1-2 tabletki dwa razy na dobę. U dzieci poniżej 12. roku życia dawkę ustala lekarz. Leczniczo:
stosowanie wyłącznie ze wskazania lekarza. Lek stosowany na czczo może spowodować biegunkę. Tabletkę należy popić wodą.

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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