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Magnokal 17mg+54mg 50 tabl
 

Cena: 11,67 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25g+0,25g

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas, Kalii hydroaspar

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: TEVA

ILOŚĆ:  50 tabletek

 

OPIS:

Magnokal Asparaginian jest lekiem o skojarzonym działaniu magnezu, potasu i kwasu asparaginowego. 

 

DZIAŁANIE:

Uzupełnia niedobór tych substancji w organizmie oraz zapobiega rozwojowi ich deficyt zarówno w okresie zwiększonego
zapotrzebowania, jak i w przypadku niedostatecznej ich podaży. Kwas asparaginowy bierze udział w metabolizmie komórek tkanki
nerwowej, pełni rolę neuroprzekaźnika.

 

WSKAZANIA:

Jako leczenie wspomagające 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
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magnezu i potasu; w okresach rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych; zatrucie
glikozydami nasercowymi, uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Doustnie od 2 do 6 tabletek na dobę w dwóch dawkach podzielonych, po posiłkach.

 

SKŁAD:

Jedna tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego (Magnesii hydroaspartas) i 250 mg potasu
wodoroasparaginianu półwodnego (Kalii hydroaspartas) co odpowiada 17 mg jonów magnezu i 54 mg jonów potasu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Produktu leczniczego nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni
ciała). Nie podawać z innymi lekami zawierającymi potas. Nie należy podawać w czasie antybiotykoterapii. Ostrożnie stosować u
pacjentów z chorobą wrzodową żołądka. U osób z niewydolnością nerek, przyjmujących inne preparaty potasu lub leki moczopędne
oszczędzające potas może być konieczna modyfikacja dawkowania zalecona przez lekarza.

 

Podczas stosowania produktu należy monitorować stężenie potasu i magnezu w surowicy, a w razie potrzeby także w erytrocytach,
przeprowadzić kontrolne badanie EKG oraz kontrolować czynność nerek. Produkt leczniczy nie zawiera cukru.

 

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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