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MAGNEZIN 60 tabletek
 

Cena: 10,53 PLN

Opis słownikowy

Producent RICHTER GEDEON

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

 

Magnezin jest lekiem zawierającym magnez (130 mg w postaci 500 mg ciężkiego węglanu magnezu). Magnez jest pierwiastkiem
niezbędnym do funkcjonowania organizmu. Do jego niedoboru może prowadzić wiele przyczyn. Niedobór magnezu może mieć poważne
konsekwencje dla zdrowia.

 

Wskazania

Magnezin można stosować w celach leczniczych i profilaktycznie.

Leczniczo: zaburzenia rytmu serca #℣佐⌡⌀氀攀挀稀攀渀椀攀 眀猀瀀漀洀愀最愀樁Ԁ挀攀⌡⍃倣℣; niewydolność serca z towarzyszącymi komorowymi zaburzeniami rytmu
#℣佐⌡⌀氀攀挀稀攀渀椀攀 眀猀瀀漀洀愀最愀樁Ԁ挀攀⌡⍃倣℣; skurcze mięśni i drętwienie kończyn; bóle mięśni; przewlekłe zmęczenie; nadmierna pobudliwość nerwowa;
zaburzenia snu.

Profilaktycznie: w okresie długotrwałego stosowania niektórych leków moczopędnych; w okresie stosowania doustnych środków
antykoncepcyjnych; podczas kuracji odchudzających; w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego.

 

Przeciwwskazania

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na węglan magnezu lub którykolwiek z pozostałych składników leku. reakcja alergiczna może się
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objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością.

 

Jeśli u pacjenta występują:

hipermagnezemia

ciężka niewydolność nerek

blok przewodzenia bodźców elektrycznych w sercu

miastenia

ciśnienie tętnicze niższe niż 100/60 mmHg

biegunka

 

Działania niepożądane

Magnezin jest lekiem bardzo dobrze tolerowanym. Rzadko wywołuje działania niepożądane i zazwyczaj mają one łagodny przebieg.
Najczęściej występują dolegliwości żołądkowo- jelitowe. Duże dawki leku mogą działać łagodnie przeczyszczająco.

 

Niezbyt często występują: miękkie stolce, nudności, wymioty.

 

Dawkowanie

Stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj stosowana dawka leku Magnezin, to (u dorosłych):

profilaktycznie: 600 mg na dobę,

leczniczo: dawkę dobiera się indywidualnie w zależności od wskazań i zapotrzebowania na jony magnezowe.

 

Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą. Nie stosować na czczo.

 

Skład

1 tabletka zawiera 130 mg jonów magnezowych w postaci 500 mg magnezu węglanu ciężkiego.
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