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Vitaminum B 6 *50 tabl.
 

Cena: 5,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 50 tabl. (2 blist.po 25szt.)

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Pyridoxinum

Opis produktu
 

Nazwa:  Vitaminum B6 Teva 50 mg
Opakowanie:  50 tabletek
Sposób użycia:  Lek Vitaminum B6 Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dorośli:

Zwykle stosuje się dawkę 50 mg do 100 mg (1 do 2 tabletek) 3 razy na dobę,- w zapobieganiu powikłań neurotoksycznych u leczonych
izoniazydem: 50 mg (1 tabletka) na dobę;- w zapobieganiu podrażnień skóry, błon śluzowych i oparzeniom słonecznym: 150 mg do 200
mg (3 do 4 tabletek) jednorazowo lub w ciągu 10 godzin po 1 do 2 tabletek co godzinę; 
- w zapobieganiu leukopenii i niedokrwistości: 50 mg (1 tabletka) dziennie;- w chorobie popromiennej, nudnościach u ciężarnych: 50 mg
do 100 mg (1 do 2 tabletek) na dobę;- w cystynurii: zazwyczaj stosowana dawka 50 mg do 150 mg (1 do 3 tabletek) 3 razy na dobę
(maksymalnie 600 mg). Dzieci: Od 2 miesiąca życia 25 mg do 150 mg (1/2 do 3 tabletek) na dobę w 2 dawkach. 

Skład:  1 tabletka zawiera:Pirydoksyny chlorowodorek 50 mg  substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia
ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, żelatyna
Wskazania:  
Stany niedoboru witaminy B6. Schorzenia i stany wymagające podawania pirydoksyny: - polineuropatie obwodowe (zespół
charakteryzujący się osłabieniem czucia i siły mięśniowej w zakresie kilku nerwów); 
- zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu;
- stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych; 
- zespoły złego wchłaniania, np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem; 
- oparzenia słoneczne i pooparzeniowe zmiany barwnikowe skóry (zapobiegawczo); 
- zapalenie skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym owrzodzenia w jamie ustnej -akrodynia) i zapalenie języka; 
- erytrodermie złuszczające (zmiany rumieniowe i złuszczenie skóry), łojotok, 
- paradontopatie (choroby przyzębia); 
- wrodzone zaburzenia metaboliczne (cystationinuria, homocystynuria - wydalanie z moczem aminokwasów zawierających siarkę -
cystationiny i homocysteiny, hiperoksaluria – nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego z moczem, acyduria ksanturenowa -
wydalanie z moczem kwasu ksanturenowego ze zwiększonym pH moczu); 
- zatrucie izoniazydem; 
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- zatrucie cykloseryną.
Pomocniczo: 
- niedokrwistość syderoblastyczna (spowodowana nieprawidłowym wykorzystaniem wewnątrzkomórkowego żelaza do produkcji
hemoglobiny), leukopenia (zmniejszona liczba krwinek białych we krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi); 
- nudności i wymioty ciężarnych; 
- stany depresyjne; 
- zaburzenia snu (bezsenność); 
- nerwica wegetatywna (jako łagodny lek objawowy, uspokajający); 
- choroba popromienna.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na witaminę B6. Choroba Parkinsona leczona preparatem lewodopy bez inhibitora
dopadekarboksylazy.
Działania niepożądane:  Duże dawki witaminy B6 stosowane przez długi okres czasu mogą spowodować zaburzenia snu. Przy
długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne, istnieje
moSliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej. 
Donoszono o rzadkich przypadkach reakcji alergicznych i fotouczuleniowych.
Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200 mg przez ponad miesiąc moSe prowadzić do rozwinięcia się
zespołu zależności. Uwagi:
Witamina B6 przenika do mleka kobiet karmiących. Lekarz może zalecić stosowanie witaminy B6
w okresie karmienia piersią z zachowaniem specjalnej ostrożności. 

W dużych dawkach (powyżej 300 mg/dobę) pirydoksyna może wpływać na sprawność
psychofizyczną, ze względu na moSliwość wywołania uspokojenia i senności.Stosowanie innych leków:
- Leki: cykloseryna, hydralazyna, penicylamina, leki immunosupresyjne, doustne środki
antykoncepcyjne zawierające estrogen i izoniazyd, zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B6.
- Witamina B6 zmniejsza skuteczność lewodopy stosowanej bez inhibitora dekarboksylazy
w leczeniu choroby Parkinsona. 
- Lek moSe zmniejszać stęSenie fenytoiny we krwi.
- Witamina B6 ułatwia przyswajanie Selaza oraz wchłanianie magnezu i witaminy B12. 
- Podawana jednocześnie z amiodaronem moSe wywoływać uczulenie na światło słoneczne. 
Status:  Lek OTC

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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