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Aspargin, 50 tabletek
 

Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 17 mg + 54 mg

Opakowanie 50 tabletek

Postać tabletki

Producent FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
FILOFARM

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas, Kalii hydroaspartas

Opis produktu
 

Opis

Aspargin, lek w postaci tabletek. Zawiera dobrze przyswajalną mieszaninę soli magnezowej i potasowej kwasu asparaginowego,
będącego ważnym składnikiem budulcowym organizmu. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i
zaburzeń rytmu serca. Niedobór potasu stanowi zagrożenie dla prawidłowej czynności układu krwionośnego, układu wydalniczego i
regulacji gospodarki wodno – elektrolitowej (odpowiedzialnej za utrzymanie prawidłowego ciśnienia i kwasowości krwi).

Wskazania
Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu (nie wymagające podawania pierwiastków drogą dożylną):

Przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca, zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu,
Profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem, w rekonwalescencji pozawałowej,
Po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w przebiegu których doszło do utraty magnezu i potasu,
Jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych
(np. tiazydów, furosemidu).

Działanie

Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, pośredniczy w wytwarzaniu i transporcie energii w organizmie. Jest niezbędny w
czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych.
Potas uczestniczy w czynności układu nerwowego i układu sercowo - naczyniowego oraz w przewodnictwie nerwowo
mięśniowym.
Kwas asparaginowy bierze udział w przekazywaniu bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zwykle stosuje się doustnie od 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę, po posiłku, co
odpowiada od 108 mg do 324 mg potasu na dobę oraz od 34 mg do102 mg magnezu na dobę.
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Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Skład
1 tabletka zawiera:

Substancje czynne: 250 mg magnezu wodoroasparaginianu (Magnesii hydroaspartas), co odpowiada 17 mg jonów magnezu
oraz 250 mg potasu wodoroasparaginianu (Kalii hydroaspartas), co odpowiada 54 mg jonów potasu.
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharoza, magnezu stearynian, talk.

Przeciwwskazania

Dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego.
Hipermagnezemia.
Hiperkaliemia.
Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min).
Zakażenia dróg moczowych.
Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok).
Bradykardia.
Znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.
Myasthenia gravis.

Działania niepożądane

Zaburzenia serca: lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (zaburzenia pracy serca).
Zaburzenia żołądka i jelit: niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić: bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty, które zwykle
ustępują samoistnie.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadko, zwłaszcza u osób z zaburzeniami czynności nerek, może wystąpić hiperkaliemia.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i okres karmienia piersią - przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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