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Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 szt
 

Cena: 21,89 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Ethifarm

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Magnez

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 szt

Slow-Mag to produkt leczniczy dostarczający magnez w tabletkach dojelitowych, które pozwalają uniknąć dolegliwości żołądkowych
osobom z chorobą wrzodową żołądka (lek rozpuszcza się dopiero w jelicie). Slow-Mag stosuje się w niedoborach magnezu, któremu
towarzyszą m. in.: drżenia mięśni, znużenie czy zaburzenia snu.

Skład Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 szt

Substancją czynną leku jest magnezu chlorek sześciowodny (Magnesii chloridum hexahydricum).

Jedna tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu.

Substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: Eudragit L100-55 (kopolimer kwasu
metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutylu sebacynian, talk.

Działanie Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 szt

Slow-Mag uzupełnia niedobory magnezu w organizmie. Magnez to jeden z podstawowych minerałów w organizmie człowieka. Jego
kationy występują w około trzystu reakcjach metabolicznych w organizmie, m. in. jest konieczny do prawidłowego działania enzymów,
które uczestniczą w metabolizmie lipidów.
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Ponadto, magnez wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej oraz odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego.
Slow-Mag wspomaga wbudowywanie wapnia do kośćca.

Wskazania Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 szt

Slow-Mag stosuje się:

w celu uzupełnienia niedoborów magnezu, magnezu, którym towarzyszą: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany
znużenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi,
zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza.

w przypadku zwiększonej utraty magnezu, np. w czasie przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków).

Dawkowanie Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 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.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecane dawkowanie:

Zapobiegawczo: 2 tabletki na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem).
Przy stwierdzonym niedoborze magnezu:
Dorośli: przez pierwsze 3 tygodnie 6 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem), następnie 3 tabletki wieczorem.
Dzieci powyżej 6 lat: według zaleceń lekarza.
Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.

Przeciwwskazania Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 szt

Kiedy nie stosować Slow-Mag:

jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek magnezu lub którykolwiek z pozostałych składnik tego leku,
jeśli występuje podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia),
jeśli występuje znaczne niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego,
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub miastenię (miastenia gravis).

Informacje dodatkowe Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 szt

Związki magnezu działają przeczyszczająco, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania leku. Przewlekła biegunka
wywołana długotrwałym stosowaniem leków zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej (utraty
wody i składników mineralnych).

Podawanie leku pacjentom z niewydolnością nerek może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie i zatrucia magnezem.

Stosowanie Slow-Mag z innymi produktami zawierającymi magnez może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Slow-Mag może wchodzić w interakcje z:

wapniem,
tetracyklinami, fluorochinolonami, preparatami żelaza, związkami fluoru i doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi pochodnych
warfaryny.
lekami moczopędnymi, antybiotykami aminoglikozydowe, cysplatyną, mitramycyną, amfoterycyną B i mineralokortykosteroidami,
amiodaronem,
dihydralazyną.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Wchłanianie magnezu z tabletek dojelitowych ograniczają:

kwasy organiczne,
fityna,
kwas szczawiowy,
kwas galusowy (tanina),
kwasy tłuszczowe,
fosforany.
Lek należy przyjmować podczas posiłków lub bezpośrednio po posiłkach, popijając wodą.

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.

W zalecanych dawkach lek może być stosowany w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie na zlecenie lekarza.

Nadmiar magnezu u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie gospodarki wapnia u płodu i noworodka.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Lek można stosować według zaleceń lekarza u dzieci powyżej 6 lat.
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