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Slow mag b6 x 50 tabl powl
 

Cena: 17,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent ETHIFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Slow Mag B6 w postaci tabletek powlekanych z magnezem (w postaci soli) i pirydoksyną (witamina B6) jest produktem
przeznaczonym dla pacjentów dorosłych i w uzasadnionych przypadkach krótkotrwale może być też stosowany przez młodzież w wieku
powyżej 13 lat.

Na co jest Slow Mag B6? Wskazaniem do stosowania leku jest uzupełnienie niedoboru magnezu i niedoboru witaminy B6 w organizmie.
Lek można też stosować profilaktycznie w celu zapobiegania wyżej wymienionym niedoborom, jeśli istnieje zwiększone ryzyko ich
powstawania, a także uzupełniająco przy dolegliwościach bólowych głowy (także migrenowych) i mięśni. Na niedobory magnezu i
witaminy B6 wskazywać mogą takie objawy jak znużenie, drżenia mięśni czy wzmożona drażliwość i większa podatność na stres. O
problemie mogą poza tym świadczyć zaburzenia rytmu serca i zaburzenia nerwowo mięśniowe, a także zaburzenia budowy tkanki
kostnej i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek powlekanych Slow Mag B6. W skład 1 tabletki dojelitowej wchodzi 535 mg sześciowodnego
chlorku magnezu (co odpowiada 64 mg jonów magnezu), a dodatkowo 5 mg witaminy B6. Skład leku uzupełniają substancje
pomocnicze, czyli wapnia węglan strącony, powidon oraz talk, a oprócz tego stearynian magnezu, Eudragit L 100-55 oraz sebacynian
dibutylu.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i – jeśli lekarz nie wskaże inaczej – trzeba postępować
zgodnie z opisanym w niej dawkowaniem. Slow Mag B6 można przyjmować profilaktycznie i zapobiegawczo. Przy stosowaniu
profilaktycznym zaleca się przyjmowanie 2 tabletek na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem). Jeśli natomiast lek Slow Mag B6
stosowany jest leczniczo przez osoby dorosłe, należy przyjmować 2 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem przez 3 tygodnie, po czym
zmniejszyć dawkę do 3 tabletek przyjmowanych na wieczór. Młodzież powyżej 13. roku życia może przyjmować lek krótkotrwale,
połykając nie więcej niż 3 tabletki Slow Mag B6 dziennie w dawkach podzielonych.

U niektórych pacjentów lek Slow Mag B6 może dawać działania niepożądane, ale nie występują one u każdego. Z częstością nieznaną
lek Slow Mag B6 wywołuje zaburzenia żołądkowo jelitowe, w tym między innymi może mieć działanie przeczyszczające. Należy uważać
na ten objaw, gdyż przewlekła biegunka może prowadzić do zaburzeń gospodarki elektrolitowej.

Slow Mag B6 ma przeciwwskazania do stosowania. Można do nich zaliczyć nadwrażliwość na składniki czynne lub pomocnicze
tabletek, a także hipermagnezemię i miastenię. Lek nie powinien być stosowany przy ciężkiej niewydolności nerek, poza tym
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przeciwwskazaniem jest znaczna hipotonia oraz zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Slow Mag B6 nie powinien być łączony
z lewodopą i lekami przeciwzakrzepowymi, poza tym nie jest wskazane jego łączenie z innymi preparatami z magnezem bądź witaminą
B6. Należy też uważać na możliwe interakcje leku z innymi medykamentami (szczegóły w ulotce). W zalecanych dawkach i na
wskazanie lekarza Slow Mag B6 można stosować w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Skład
Lek Slow Mag B6 charakteryzuje się następującym składem:

Substancje czynne: magnez (w postaci soli) (Magnesii chloridum hexahydricum) i pirydoksyna (Pyridoxini hydrochloridum).

1 tabl. powl. dojelitowa zawiera 535 mg sześciowodnego chlorku magnezu (64 mg Mg) i 5 mg witaminy B6.

Substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian.

Skład otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutylu sebacynian, talk.

Dawkowanie
Lek Slow Mag B6 należy stosować zgodnie z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub
Slow Mag B6 przyjmuje się tylko doustnie.
Dorośli leczniczo: 2 tabletki rano i 3 tabletki. wieczorem przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki dziennie (wieczorem);
Dorośli profilaktycznie: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem.
Dzieci powyżej 13 roku życia: krótkotrwale, maksymalnie 3 tabletki dziennie w dawkach podzielonych.

Tabletki Slow Mag B6 należy przyjmować w całości - nie dzielić, nie rozgryzać.

Wskazania i działanie
Preparat leczniczy Slow Mag B6 stosuje się:

gdy występują: stany niedoboru magnezu i witaminy B6, wzmożona drażliwość i podatność na stres wynikające z niedoboru
magnezu, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, zaburzenia w budowie tkanki kostnej,
ciąża, okres karmienia piersią, kamica nerkowa szczawianowo-wapniowa, zaburzenia przemiany lipidów we krwi, zaburzenia
gospodarki wodno-elektrolitowej, alkoholizm, stosowanie leków moczopędnych, przeczyszczających, doustnych środków
antykoncepcyjnych.
Uzupełniająco w bólach głowy (w tym migrenowym) i mięśni.

Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, m.in. przenoszących wysokoenergetyczne związki fosforanowe. Jest regulatorem cyklu
komórkowego, m.in. warunkuje prawidłowe stężenie potasu w komórce. Odgrywa ważną rolę w procesie skurczu mięśni (w tym mięśnia
sercowego), wpływa na pobudliwość nerwowo-mięśniową (antagonista wapnia). Wpływa także korzystnie na proces krzepnięcia krwi -
jest stabilizatorem płytek krwi i fibrynogenu.

Stymuluje mechanizmy obronne organizmu, wpływa na prawidłowy rozwój układu kostnego, a także wywiera działanie uspokajające.
Niedobór magnezu objawia się wzmożonym napięciem mięśniowym, drżeniem mięśniowym, skurczami mięśni, w skrajnych
przypadkach osłabieniem, nudnościami i wymiotami, napadami tężyczki, zaburzeniami rytmu serca, zmianami psychicznymi - objawami
depresyjnymi, drażliwością, stanami lękowymi, omamami, zaburzeniami snu. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu
pokarmowego, jednocześnie zmniejszając jego wydalanie z moczem. Połączenie magnezu i witaminy B6 nie tylko zwiększa
wykorzystanie tego składnika mineralnego przez organizm, ale także zapobiega tworzeniu się złogów szczawianowo-wapniowych w
układzie moczowym. Składniki preparatu, dzięki obecności warstwy ochronnej powlekającej tabletkę, są uwalniane dopiero w jelicie
cienkim, co pozwala zmniejszyć ryzyko zaburzeń żołądkowych.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Slow Mag B6 są:

Hipermagnezemia,
nadwrażliwość na witaminę B6 (pirydoksynę),
ciężka niewydolność nerek,
miastenia,
zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego,
znaczna hipotonia.
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Nie należy stosować Slow Mag B6 łącznie z lewodopą, a także z innymi preparatami magnezu i witaminy B6 lub doustnymi lekami
przeciwzakrzepowymi.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Slow Mag B6 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

zaburzenia żołądkowo-jelitowe m.in. działanie przeczyszczające.

Slow Mag B6 należy stosować ostrożnie, gdyż nadmiar magnezu ma działanie przeczyszczające. Przewlekła biegunka spowodowana
nadmiarem jonów magnezowych w organizmie może prowadzić do zaburzeń gospodarki elektrolitowej.
Podanie leku Slow Mag B6 osobom z niewydolnością nerek może prowadzić do zatrucia magnezem.

Uwaga! Nie należy stosować leku z innymi produktami zawierającymi magnez oraz witaminę B6.

Preparat leczniczy Slow Mag B6 może wchodzić w interakcje z:

fosforanami, kwasami organicznymi, kwasem szczawiowym (ograniczają wchłanianie magnezu),
dużymi dawkami wapnia (spadek wchłaniania magnezu),
tetracyklinami, fluorochinolonami, żelazem, związkami fluoru, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne warfaryny),
lekami moczopędnymi, antybiotykami aminoglikozydowymi, mineralokortykosteroidami,
amiodaronem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu powyższych leków przed zastosowaniem Slow Mag B6.

Przechowywanie
Lek Slow Mag B6 należy przechowywać w temperaturze pokojowej, do 25 stopni Celsjusza.
Preparat leczniczy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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