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FiloMAG B6 40 mg + 5 mg, 50 tabletek
 

Cena: 10,35 zł

Opis słownikowy

Dawka 40 mg + 5 mg

Opakowanie 50 tabletek

Postać tabletki

Producent FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
FILOFARM

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas, Pyridoxini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania

Stwierdzony niedobór magnezu i (lub) witaminy B6,
Objawy czynnościowego niedoboru magnezu.

Działanie

Magnez jako aktywator enzymów pełni wiele funkcji metabolicznych w komórkach organizmu człowieka. Jest niezbędny w
czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych.
Witamina B6 zwiększa o 20 do 40% wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego, ułatwia transport tego pierwiastka do
wnętrza komórek i utrzymuje jego właściwe stężenie wewnątrzkomórkowe. Zmniejsza także wydalanie magnezu w moczu.
Witamina B6 bierze udział w przemianie białkowej (jako koenzym w przemianach aminokwasów i syntezie białek).

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: leczniczo: zwykle doustnie od 1 do 2 tabletek od 2 do 3 razy na dobę (maksymalnie 6

tabletek w ciągu doby), tj. od 80 mg do 240 mg Mg/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol); od 10 mg do
30 mg witaminy B6 / dobę. Profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach:
zwykle stosuje się doustnie od 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę (maksymalnie
4 tabletki w ciągu doby), tj. od 80 mg do 160 mg Mg/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol); od 10 mg
do 20 mg witaminy B6/dobę.
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat: odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka: zwykle stosuje

się doustnie od 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby), tj. od 80 mg do 160 mg Mg/ dobę
(3,3 mmol do 6,6 mmol); od 10 mg do 20 mg witaminy B6 / dobę.
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Skład
Substancjami czynnymi leku są: magnezu wodoroasparaginian i chlorowodorek pirydoksyny. 1 tabletka zawiera: 40 mg jonów magnezu
w postaci 600 mg magnezu wodoroasparaginianu oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku.
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
Hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi),
Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min),
Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia (zbyt wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka
choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni).

Działania niepożądane

Niezbyt często (objawy występują rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): nudności i biegunka, które zwykle ustępują
samoistnie
Rzadko (objawy występują rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów): zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-
komorowego (np. zmiany rytmu pracy serca), zaczerwienienie skóry, osłabienie mięśniowe.
Bardzo rzadko (objawy występują rzadziej niż u 1 na 10000 leczonych pacjentów): bezsenność.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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