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Vit. B 6 tabl.0.05 x 50
 

Cena: 5,29 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (2 blist.po 25szt.)

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
1 tabl. zawiera 50 mg pirydoksyny.

Działanie:
Pirydoksyna - witamina B6 jest koenzymem wielu przemian enzymatycznych w organizmie m.in. transaminacji i dekarboksylacji
aminokwasów. Szczególnie ważny jest jej udział w przemianie tryptofanu, w wyniku której powstaje serotonina i kwas nikotynowy. Jest
niezbędna w procesie fosforylacji, wpływa na glikogenezę i glikogenolizę w mięśniach, odgrywa ważną rolę w procesach
odpornościowych i krwiotwórczych. Zmniejsza wydzielanie prolaktyny. Objawy niedoboru pirydoksyny są niespecyficzne: zmiany skórne,
zapalenie języka i błony śluzowej jamy ustnej, napady drgawek, niedokrwistość mikrocytowa niedobarwliwa lub megaloblastyczna,
zapalenie wielonerwowe, depresja. Jej brak może sprzyjać rozwojowi kamicy szczawianowej. Pirydoksyna dobrze wchłania się z
przewodu pokarmowego. Wydala się z moczem. Przenika do mleka matki.

Wskazania:
Hipowitaminoza B6, akrodynia, choroba popromienna, niedokrwistość makro- i mikrocytarna, leukopenia, choroby obwodowego i
ośrodkowego układu nerwowego, dystrofia mięśniowa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, paradontopatie, łojotok, erytrodermie
złuszczające, oparzenia słoneczne, homocystynuria, hiperoksaluria, zespół napięcia przedmiesiączkowego, stosowanie hormonalnych
środków antykoncepcyjnych, nudności u ciężarnych, leczenie izoniazydem, zespół hiperkinetyczny u dzieci, zaburzenia wchłaniania,
alkoholizm.

Działanie niepożądane:
Przy długotrwałym podawaniu dużych dawek - neuropatia obwodowa.

Interakcje:
Działanie antagonistyczne w stosunku do lewodopy. Przy stosowaniu łącznie z amiodaronem - fotouczulenie. Hormonalne środki
antykoncepcyjne, hydralazyny, penicylamina zwiększają zapotrzebowanie na pirydoksynę. Zmniejsza działanie neurotoksyczne
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izoniazydu.

Dawkowanie:
Dorośli doustnie 0,05-0,1 g 3 razy dziennie; zapobieganie powikłaniom neurotoksycznym u leczonych izoniazydem - 0,05 g raz dziennie;
zapobieganie oparzeniom słonecznym - 0,15-0,2 g jednorazowo lub w ciągu 10 h po 0,05-0,1 g/dawkę co 1 h; zapobieganie leukopenii -
0,05 g raz dziennie; w chorobie popromiennej, nudnościach ciężarnych - 0,05-0,1 g raz dziennie; w cystynurii - 0,05-0,15 g 3 razy dziennie
(do 0,6 g dziennie). Dzieci od 2 m.ż. doustnie 0,025-0,15 g dziennie w 2 dawkach (w homocystynurii do 0,45 g dziennie).

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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