
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Vitaminum B6 Teva, 50 mg tabletki, 50 szt.
 

Cena: 6,19 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Teva

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Witamina B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Vitaminum B6 Teva, 50 mg tabletki, 50 szt.

Vitaminum B6 Teva to lek zawierający witaminę B6 (pirydoksynę), która po przekształceniu w postać aktywną, fosforan pirydoksalu,
uczestniczy w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów. Dodatkowo wpływa na czynności układu
nerwowego, krwiotwórczego, układu odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Witamina B6 znosi zaburzenia nerwowo-
mięśniowe związane z jej niedoborem. Ułatwia przyswajanie witaminy B12, żelaza i magnezu.

Skład Vitaminum B6 Teva, 50 mg tabletki, 50 szt.

Substancją czynną leku jest chlorowodorek pirydoksyny (Pyridoxini hydrochloridum).

Jedna tabletka zawiera 50mg witaminy B6.

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, żelatyna.

Działanie Vitaminum B6 Teva, 50 mg tabletki, 50 szt.

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. Forma aktywna
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witaminy B6 ( fosforan pirydoksalu) bierze udział w przemianach metabolicznych białek, tłuszczów oraz węglowodanów.

Wskazania Vitaminum B6 Teva, 50 mg tabletki, 50 szt.

Vitaminum B6 Teva stosuje się w przebiegu stanów niedoboru witaminy B6 oraz schorzeń wymagających podawania pirydoksyny,
takich jak:

leczenie i zapobieganie polineuropatii obwodowej,
przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych,
zespołów złego wchłaniania (np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem),
oparzeń słonecznych i pooparzeniowych zmiany barwnikowych skóry (zapobiegawczo),
zapalenia skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym owrzodzenia w jamie ustnej-akrodynia) i zapaleniu języka,
choroby przyzębia,
niektórych wrodzonych zaburzeń metabolicznych;
Lek stosuje się również pomocniczo w terapii:

niedokrwistości syderoblastyczna,
podczas nudności i wymiotów ciężarnych,
stanów depresyjnych;
bezsenności,
nerwicy wegetatywnej (jako łagodny lek objawowy, uspokajający).

Przeciwwskazania Vitaminum B6 Teva, 50 mg tabletki, 50 szt.

Nie stosować leku Vitaminum B6 Teva w przypadku:

uczulenia, nadwrażliwości na witaminę B6 lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
choroby Parkinsona leczonej preparatem lewodopy bez inhibitora dopadekarboksylazy.

Informacje dodatkowe Vitaminum B6 Teva, 50 mg tabletki, 50 szt.

Lek zawiera laktozę i sacharozę. Nie stosować w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed światłem.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek może wchodzić w interakcje z:

lewodopą bez inhbitora dekarboksylazy - preparat stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, witamina B6 zmniejsza jego wchłanianie,
amiodaronem - stosowane jednocześnie wywołują uczulenie na światło słoneczne.

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 okresie ciąży lekarz może zalecić stosowanie witaminy B6 w dawce do 50 mg na dobę.

Witamina B6 przenika do mleka matki, ale lekarz może zalecić stosowanie witaminy B6 w okresie karmienia piersią z zachowaniem
specjalnej ostrożności.
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Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Małe dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie witaminy B6.
U dzieci witaminę B6 stosuje się leczniczo w ilości 25 do 150 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Pirydoksyna w dawce powyżej 300 mg na dobę działa uspokajająco i usypiająco, więc może wtedy wpływać na sprawność
psychofizyczną.
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