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Vitaminum B6 Teva 50mg 50 tabl
 

Cena: 5,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

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

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Pyridoxinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 

ILOŚĆ:  50 tabletek

 

 

Lek Vitaminum B6Teva zawiera witaminę B6 (pirydoksynę), która uczestniczy w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów,
białek i tłuszczów

 

 

DZIAŁANIE:

Wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego, układu odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Znosi
zaburzenia nerwowo-mięśniowe związane z niedoborem, w większych dawkach (do 300 mg na dobę) wykazuje działanie ośrodkowe
(uspokajające, a nawet nasenne). Łagodzi nudności i wymioty. Ułatwia przyswajanie witaminy B12, żelaza i magnezu.
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WSKAZANIA:

Wskazania do stosowania:

Stany niedoboru witaminy B6;

Schorzenia i stany wymagające podawania pirydoksyny:

Polineuropatie obwodowe (zespół charakteryzujący się osłabieniem czucia i siły mięśniowej w zakresie kilku nerwów);

Zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu;

Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych;

Zespoły złego wchłaniania, np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem;

Oparzenia słoneczne i pooparzeniowe zmiany barwnikowe skóry (zapobiegawczo);

Zapalenie skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym owrzodzenia w jamie ustnej-akrodynia) i zapalenie języka;

Erytrodermie złuszczające (zmiany rumieniowe i złuszczenie skóry), łojotok,

Paradontopatie (choroby przyzębia);

Wrodzone zaburzenia metaboliczne (cystationinuria, homocystynuria-wydalanie z moczem aminokwasów zawierających siarkę -
cystationiny i homocysteiny, hiperoksaluria-nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego z moczem, acyduria ksanturenowa - wydalanie z
moczem - kwasu ksanturenowego ze zwiększonym pH moczu);

Zatrucie izoniazydem;

Zatrucie cykloseryną;

Pomocniczo:

Niedokrwistość syderoblastyczna (spowodowana nieprawidłowym wykorzystaniem wewnątrzkomórkowego żelaza do produkcji
hemoglobiny), leukopenia (zmniejszona liczba krwinek białych we krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);

Nudności i wymioty ciężarnych;

Stany depresyjne;

Zaburzenia snu (bezsenność);

Nerwica wegetatywna (jako łagodny lek objawowy, uspokajający);

Choroba popromienna.

 

DAWKOWANIE:

Zwykle lek stosuje się następująco:

Dorośli:

Leczniczo: zwykle 50 do 100 mg (1 do 2 tabletek) 3 razy na dobę;
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Zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu: 1 tabletka na dobę;

Zapobieganie oparzeniom słonecznym i pooparzeniowym zmianom barwnikowym skóry: 150 do 200 mg jednorazowo lub w dawkach
podzielonych;

Zaburzenia metaboliczne: do 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych;

Choroba popromienna: 50 do 100 mg na dobę;

Pomocniczo w leczeniu bezsenności i nerwicy wegetatywnej 50 mg do 300 mg na dobę, w dawkach podzielonych.

Dzieci:

Leczniczo: 25 do 150 mg/dobę (1/2- 3 tabletek), w 2-3 dawkach podzielonych.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest 50 mg pirydoksyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, żelatyna.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed światłem.

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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