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Maglek B6, tabletki, 50 szt.
 

Cena: 8,60 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Lek-Am

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Magnez, Witamina B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Maglek B6, tabletki, 50 szt.

Maglek B6 to lek stosowany w profilaktyce niedoboru magnezu i witaminy B6. Niedobory te mogą objawiać się drżeniem mięśni,
bezsennością, nadmierną pobudliwością czy problemami z koncentracją.

Skład Maglek B6, tabletki, 50 szt.

Substancjami czynnymi leku są magnezu mleczan (Magnesii lactas) i pirydoksyny chlorowodorek (Pyridoxini hydrochloridum).

Jedna tabletka zawiera 500 mg mleczanu magnezu (51 mg jonów Mg2+) oraz 5 mg chlorowodorku pirydoksyny.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian.

Działanie Maglek B6, tabletki, 50 szt.

Lek dostarcza jonów magnezu oraz witaminy B6. Obydwa składniki wpływają na wiele procesów zachodzących w organizmie i są
niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Niedobór magnezu można się objawiać poprzez nadpobudliwość, problemy z
koncentracją, zaburzeniem pracy mięśni, trudnością z zasypianiem. Zwiększa się też ryzyko chorób serca. Braki witaminy B6 mogą się
objawiać poprzez nudności, wymioty, stany zapalne skóry i błon śluzowych oraz zaburzeniami równowagi psychicznej.
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Wskazania Maglek B6, tabletki, 50 szt.

Maglek B6 stosuje się profilaktycznie w przypadku sytuacji powodujących niedobory magnezu:

stany przewlekłego przemęczenia fizycznego i psychicznego,
błędy żywieniowe (spożywanie dużej ilości przetworzonej żywności) oraz stosowanie diet odchudzających,
spożywanie dużej ilości kawy,
nałogowe palenie tytoniu i spożywanie alkoholu;
długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych i niektórych preparatów moczopędnych,
diureza osmotyczna u chorych na cukrzycę w przebiegu przewlekłej hiperglikemii,
choroby przewlekłe powodujące upośledzenie wchłaniania (zespoły złego wchłaniania).

Wspomagająco po konsultacji z lekarzem Maglek B6 można stosować jako uzupełnienie leczenia w:

chorobach serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca;
atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn;
w stanach depresji nerwowej;
podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

Dawkowanie Maglek B6, tabletki, 50 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W profilaktyce niedoboru należy stosować od 1 do 2 tabletek leku Maglek B6.

Lekarz może zalecić inne dawkowanie leku w zależności od potrzeb.

Przeciwwskazania Maglek B6, tabletki, 50 szt.

Kiedy nie stosować leku Maglek B6:

nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
hipermagnezemia o różnej etiologii,
ciężka niewydolność nerek,
blok przedsionkowo-komorowy serca,
znaczne niedociśnienie tętnicze,
myasthenia gravis,
stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA,
produktu nie należy stosować podczas biegunki.

Informacje dodatkowe Maglek B6, tabletki, 50 szt.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Aminoglikozydy, środki zwiotczające oraz kolistyna stosowane jednocześnie z jonami magnezu mogą być przyczyną porażenia
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mięśniowego.
Nie należy przyjmować jednocześnie tetracyklin, związków wapnia, fosforanów, fluoru oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych.
Bisfosfoniany (alendronian, etydronian) należy przyjmować co najmniej 2 godziny po lub przed przyjęciem magnezu.
Magnez może zmniejszać aktywność chloropromazyny i chinolonów.
Magnez może wpływać na absorpcję digoksyny, nitrofurantoiny i niektórych leków przeciwmalarycznych.
Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą nieaktywne połączenia z witaminą B6 zmniejszając jej stężenie w organizmie.
Doustne środki antykoncepcyjne zwiększają zapotrzebowanie na pirydoksynę.
Witamina B6 może zmniejszyć stężenie fenytoiny w surowicy krwi, natomiast stosowana przez pacjentów przyjmujących lewodopę bez
inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA osłabia skuteczność lewodopy w leczeniu parkinsonizmu.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Maglek B6 należy przyjmować przed lub po posiłku. Przyjmowany na czczo może wywołać biegunkę.
Alkohol oraz tytoń osłabiają wchłanianie magnezu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosować wyłącznie według zaleceń lekarza. Decyzję o stosowaniu leku Maglek B6 u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub planujących
mieć dziecko należy każdorazowo konsultować z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Maglek B6 można stosować od 6 roku życia.
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