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Magvit B6*50 tabl.
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,048g Mg+5mg

Opakowanie 50 tabl. (blistry)

Postać tabl.dojelit.

Producent MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Magnesii lactas, Pyridoxini hydrochl.

Opis produktu
 

Nazwa: Magvit B6 
Opakowanie: 50 tabletek 
Sposób użycia: Profilaktycznie: Dorośli i dzieci od 12 r.ż. (młodzież) - 1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę. Młodsze
dzieci na zalecenie lekarza. Leczniczo: wyłącznie z przepisu lekarza. Lek należy popić wodą.
Skład: 1 tabletka zawiera dwuwodny mleczan magnezu (48 mg jonów Mg2+) 470 mg, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6) 5 mg

oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu, cukier biały, alkohol poliwinylowy, talk, stearynian magnezu,
eudragit L 100-55, dwutlenek tytanu, polietylenoglikol 6000, poliwinylopirolidon, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

Wskazania: Wskazaniem do podawania Magvitu B6 jest profilaktyka i leczenie następstw niedoborów magnezu i/lub witaminy B6.
Profilaktycznie preparat Magvit B6 stosuje się:
- w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego,
- podczas nasilonej pracy umysłowej i fizycznej,
- w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową,
- w zaburzeniach snu i w depresji nerwowej,
- w bólach mięśni,
- w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca.

Magvit B6 stosuje się jako uzupełnienie leczenia:
- chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze,
- zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca,
- w terapii drżenia mięśni i drętwienia kończyn,
- w stanach depresji nerwowej,
- podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy,
- w hipomagnezemii wywołanej długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych i przeczyszczających. 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składnik/i preparatu, ciężka niewydolność nerek, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, blok
przedsionkowo-komorowy, myasthenia gravis, parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy
lewodopy, znaczne niedociśnienie tętnicze, zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.
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Podczas stosowania doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku a
preparatu Magvit B6 z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego. Pacjenci z zaburzeniami czynności
serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować preparatu na czczo, gdyż może
spowodować biegunkę.
Preparat może być stosowany w okresie ciąży i laktacji wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.
Magnez zmniejsza wchłanianie teofiliny, tetracyklin, preparatów żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych,
pochodnych warfaryny. Fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów, fityniany, zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu
pokarmowego. Leki moczopędne, cisplatyna, cykloseryna, mineralokortykosteroidy, nasilają wydalanie magnezu z moczem.
Aminoglikozydy, środki zwiotczające oraz kolistyna stosowane jednocześnie z preparatami magnezowymi mogą spowodować
porażenie mięśniowe. Na skutek alkalizacji moczu następuje zmniejszenie nerkowego wydalania chinidyny co wiąże się z ryzykiem jej
przedawkowania. Witamina B6 może zmniejszać stężenie fenytoiny w surowicy krwi. Stosowanie cykloseryny, hydralazyny, izoniazydu,
penicylaminy i doustnych środków antykoncepcyjnych prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na witaminę B6.

Działania niepożądane: Przy przestrzeganiu zalecanych dawek objawy niepożądane nie występują. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia
żołądkowo-jelitowe.
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