
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Maglek B6 51mg+5mg 50 tabl
 

Cena: 14,05 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,051g Mg+5mg Vit.B6

Opakowanie 50 tabl. (butelka)

Postać tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Magnesium lactate, Pyridoxini hydrochlor

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: LEK-AM

ILOŚĆ:  50 tabletek

 

OPIS:

Maglek B6 to lek stosowany w profilaktyce niedoboru magnezu i witaminy B6.

 

DZIAŁANIE:

Maglek B6 jest lekiem zawierającym mleczan magnezu oraz witaminę B6. Zawarty w leku magnez występuje w postaci soli łatwo
przyswajalnej przez organizm. Jony magnezu zajmują czwarte miejsce pod względem ilościowym wśród kationów ustroju człowieka.
Prawidłowe stężenie magnezu jest zależne od jego podaży z dietą i niezwykle sprawnej czynności ograniczenia wydalania magnezu
przez przewód pokarmowy i nerki. W przypadku stosowania diety wysokowapniowej i wysokofosforanowej wchłanianie magnezu z
przewodu pokarmowego zostaje upośledzone. Magnez współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości. Objawami niedoboru
magnezu są nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, zwiększona podatność na stresy oraz zaburzenia pracy
mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu pracy serca. Stwierdzono, że
witamina B6 – pirydoksyna zwiększa o około 40% efektywność wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego do osocza. Aktywna w
organizmie postać pirydoksyny - ester fosforanowy, uczestniczy w przemianach aminokwasów, między innymi w procesie powstawania
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neuroprzekaźników ośrodkowego układu nerwowego, wpływa na wzrost stężenia glukozy w mięśniach oraz bierze udział w syntezie
hemoglobiny. U ludzi awitaminoza B6 objawia się nudnościami, wymiotami, stanem zapalnym oraz uszkodzeniem skóry i błon
śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym i niedokrwistością mikrocytarną. U około 40% osób w
podeszłym wieku wykazano subkliniczne niedobory witaminy B6 objawiające się zaburzeniami równowagi psychicznej i stanem
ogólnego osłabienia.

 

WSKAZANIA:

Preparat stosowany w profilaktyce niedoboru magnezu i witaminy B6 w sytuacjach: niewystarczającej podaży w diecie, niedoborów
związanych ze stosowaniem leków moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych,
w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub
zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli oraz dzieci powyżej 12. roku życia w profilaktyce – 1 do 2 tabletek na dobę przed posiłkiem, w pozostałych wskazaniach wg
zaleceń lekarza.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: 500 mg mleczanu magnezu, 5 mg chlorowodorku pirydoksyny oraz substancje pomocnicze: celuloza
mikrokrystaliczna, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, hipermagnezemia, ciężka niewydolność nerek, blok
przedsionkowo-komorowy, znaczne nadciśnienie tętnicze, myasthenia gravis, biegunka, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej
dekarboksylazy L-DOPA. OU osób z zaburzoną funkcją nerek należy brać pod uwagę konieczność zmniejszenia dawek leku (stosownie
do kontrolowanego stężenia jonów magnezów w surowicy krwi). Brak lub zmniejszone efekt działania leku występuje u osób z
zaburzonym wchłanianiem jelitowym. 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. Nie stosować leku na czczo, ponieważ może spowodować biegunkę. Leku nie należy
stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne - w przeciwnym wypadku należy skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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