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MAGNOKAL ASPARAGINIAN 50 tabletek
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

MAGNOKAL 50 tabletek

MAGNOKAL, 250 mg + 250 mg, tabletki (Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas) 

 

Wskazania 

• jako leczenie wspomagające w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego. W niemiarowości i nadpobudliwości serca -
szczególnie na tle niedoborów magnezu i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej 

• profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu 

• w okresach zdrowienia po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych 

• zatrucie glikozydami nasercowymi, uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych. 

 

Działanie 

Magnokal jest lekiem o skojarzonym działaniu magnezu, potasu i kwasu asparaginowego. Uzupełnia niedobór tych substancji w
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organizmie oraz zapobiega rozwojowi ich deficytu zarówno w okresie zwiększonego zapotrzebowania, jak i w przypadku niedostatecznej
ich podaży. Kwas asparaginowy bierze udział w metabolizmie komórek tkanki nerwowej, pełni rolę neuroprzekaźnika w ośrodkowym
układzie nerwowym oraz wpływa pobudzająco na aktywność organizmu. Potas i magnez są jonami biorącymi udział w wielu
przemianach metabolicznych organizmu. 

 

Przeciwwskazania 

Kiedy nie stosować leku Magnokal 

• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
Magnokal. 

• występuje ciężka niewydolność nerek 

• zwiększone stężenie potasu lub magnezu w surowicy krwi 

• zakażenia dróg moczowych 

• zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok) serca 

• zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia) 

• znaczne niedociśnienie tętnicze krwi. 

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Magnokal 

Leku nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała). Leku
Magnokal nie należy stosować w czasie antybiotykoterapii i z innymi lekami zawierającymi potas. Ostrożnie stosować w razie choroby
wrzodowej żołądka. 

 

Stosowanie leku Magnokal z innymi lekami

Równoczesne stosowanie magnezu i antybiotyków z grupy tetracyklin oraz nitrofurantoiny osłabia ich wchłanianie, aby uniknąć
interakcji zaleca się stosować dwugodzinną przerwę pomiędzy podaniem leków. 

Podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika z lekami zawierającymi magnez może spowodować
zmniejszenie stężenia glukozy we krwi większe, niż oczekiwane. 

Sole potasu mogą osłabiać działanie glikozydów naparstnicy i powodować zaburzenia rytmu serca.

 

Ważne 

Przed zastosowaniem każdego leku w czasie ciąży należy poradzić się lekarza. 

Przed zastosowaniem każdego leku w czasie karmienia piersią należy poradzić się lekarza. 

Lek nie zawiera cukru. 

 

Sposób użycia 
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Lek stosuje się doustnie od 2 do 6 tabletek na dobę w dwóch dawkach podzielonych, po posiłkach. 

 

Skład 

Substancją czynną leku jest magnezu wodoroasparaginian czterowodny i potasu wodoroasparaginian półwodny. 

Inne składniki leku to skrobia ziemniaczana, powidon 25, magnezu stearynian.
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