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Asmag 300 mg x 50 tabl
 

Cena: 9,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Asmag w postaci tabletek jest produktem uzupełniającym poziom magnezu, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych,
młodzież i dzieci. Na co jest Asmag? Wskazaniem do stosowania leku jest zbyt mała ilość magnezu w organizmie. Na niedobór tego
składnika może wskazywać osłabiona odporność, nerwowość i rozdrażnienie, a także bezsenność, kołatanie serca oraz zmęczenie, a
dodatkowo skurcze mięśni oraz drganie powiek. Niedoboru magnezu nie należy lekceważyć, gdyż może prowadzić między innymi do
szybszego rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych, a także do zaburzeń pracy serca, układu nerwowego, układu krwionośnego i wielu
innych dolegliwości. Funkcją magnezu jest między innymi ochrona mięśnia sercowego oraz przeciwdziałanie skutkom stresu, a także
stanom zapalnym, uczuleniom bądź niedotlenieniu. Uzupełnienie poziomu magnezu może też pomóc w złagodzeniu bóli
menstruacyjnych, a także PMS.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Asmag. W skład 1 tabletki leku wchodzi 300 mg wodoroasparaginianu czterowodnego
magnezu, co odpowiada 20 mg jonów magnezu. Skład leku uzupełniają substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem produktu
leczniczego Asmag należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, w której można znaleźć między innymi zalecenia dotyczące
dawkowania tabletek. Rekomendowane dawkowanie Asmag w przypadku pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat
to 3 tabletki przyjmowane 4 razy na dobę. Zalecane dawkowanie w przypadku dzieci poniżej 12. roku życia to natomiast 1 tabletka
przyjmowana 2–3 razy na dobę. Nie należy przyjmować większych dawek leku od rekomendowanych, gdyż może wywołać to biegunkę. 
Tabletki Asmag powinny być połykane w całości – najlepiej przyjmować je bezpośrednio po posiłku i popijać odpowiednią ilością wody.

W związku z przyjmowaniem leku Asmag u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie występują one u
każdego. W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami producenta, nie zaobserwowano dotychczas działań niepożądanych.
Skutki uboczne wynikające ze stosowania leku Asmag pojawiały się natomiast u tych osób, które przyjmowały go w zbyt wysokich
dawkach – wówczas nie są wykluczone zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym między innymi nudności i wymioty, a także biegunka.

Nie każdy może zażywać lek Asmag, gdyż tabletki mają również pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie powinny ich przyjmować
osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z ich składników. Poza tym z produktu nie powinny korzystać osoby, które mają ciężką
niewydolność nerek bądź biegunkę. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest też zwiększone stężenie magnezu we krwi, a także
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zaburzenia pracy serca. Leku nie należy przyjmować w przypadku myasthenia gravis, a dodatkowo w przypadku leczenia antybiotykami.
Produkt nie powinien być też łączony z lekami przeciwzakrzepowymi oraz pochodnymi hydroksykumaryny. Poza tym nie należy go
łączyć z lekami i suplementami, które mają w składzie wapń, żelazo bądź fosforany. Pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych
cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed zażyciem preparatu Asmag.

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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