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MAGVIT B6 50 tabletek lek na niedobory magnezu
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaMAGVIT B6 50 tabletekMagvit B6 to lek, zawierający w składzie magnez organiczny i witaminę B6. Produkt leczniczy ma
postać tabletki dojelitowej, która rozpuszcza się dopiero w jelicie cienkim, czyli w miejscu, gdzie wchłanianie magnezu jest
największe(1). Magvit B6 zawiera magnez w postaci soli organicznej (mleczan magnezu) o wysokiej przyswajalności. Dodatek witaminy
B6 zwiększa skuteczność działania magnezu przez usprawnienie wchłaniania i ułatwienie transportu do komórek
organizmu(2).DziałanieTabletka Magvit B6 powleczona jest specjalną otoczką Eudragit, która chroni jej, uniemożliwiając jej
rozpuszczeniem w żołądku. Odpowiedni opływowy kształt i otoczka Eudragit zmniejsza adhezję tabletki do błony śluzowej przełyku, co
znacznie ułatwia jej przełykanie. Tabletki dojelitowe Magvit B6 z magnezem i witaminą B6 mają znaczenie także dla osób cierpiących na
chorobę wrzodową żołądka, gdyż nie narażają ich na dolegliwości żołądkowe podczas przyjmowania preparatu (1).Magnez reguluje
przepływ jonów w komórce – zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową. Współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości.
Objawami niedoboru magnezu są nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, zwiększona podatność na stresy oraz
zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń
rytmu pracy serca.Witamina B6 ułatwia wchłanianie i transport magnezu z przewodu pokarmowego do krwi, a następnie przez błony
biologiczne do wnętrza komórek oraz zmniejsza ilość magnezu wydalanego z moczem, co pozwala na zabezpieczenie prawidłowej
wewnątrzkomórkowej puli magnezu. Ponadto, ilość witaminy B6 zawarta w jednej tabletce leku Magvit B6 jest wystarczająca do
zabezpieczenia organizmu przed niedoborem. Awitaminoza B6 u człowieka może przejawiać się stanem zapalnym skóry i błon
śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym oraz niedokrwistością wynikającą z niedoboru
hemoglobiny.Wskazaniem do podawania Magvit B6 jest profilaktyka i leczenie następstw niedoborów magnezu i (lub) witaminy
B6.Profilaktycznie lek 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,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,podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy,w hipomagnezemii
wywołanej długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych i przeczyszczających.(1) Jabłecka A., Korzeniowska K., Skołuda A.,
Cieślewicz A.: Preparaty magnezu. Farmacja Współczesna, 2011: 4: 29-32.(2)Kurpas D., Mastelarz- Migas A.: Rola magnezu w
łagodzeniu objawów stresu i przemęczenia. Świat Medycyny I Farmacji, 2016: 5: 62-66.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować
dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
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lekarza lub farmaceuty.ProfilaktycznieDorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (młodzież): 1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2
razy na dobę.Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat: zgodnie z zaleceniem lekarza.LeczniczoWyłącznie z przepisu lekarza.Lek należy
popić wodą.WażneKiedy nie stosować leku Magvit B6:jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku,jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,jeśli pacjent ma hipermagnezemię, hiperwitaminozę B6,jeśli pacjent ma
blok przedsionkowo-komorowy,jeśli pacjent ma myasthenia gravis,jeśli pacjent ma parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania
inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy,jeśli pacjent ma znaczne niedociśnienie tętnicze,jeśli pacjent ma zaburzenia wchłaniania
z przewodu pokarmowego, biegunkę.SkładSubstancjami czynnymi leku są jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego)
oraz pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6). Jedna tabletka zawiera 48 mg magnezu mleczanu dwuwodnego oraz 5 mg pirydoksyny
chlorowodorku.Pozostałe składniki to:składniki rdzenia tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemionka
koloidalna uwodniona, talk, magnezu stearynian.składniki otoczki: kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), talk, tytanu
dwutlenek (E171), makrogol 6000, powidon K 25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.Postać farmaceutyczna: tabletki
dojelitowe.
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

