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Asmag B6 x 50 tabl
 

Cena: 12,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas, Pyridoxini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Asmag B6 w postaci tabletek jest produktem przeznaczonym do stosowania przez pacjentów dorosłych i dzieci. Na co jest Asmag
B6? Wskazaniem do stosowania leku jest uzupełnienie niedoboru magnezu w organizmie. W skład tabletek wchodzi magnez i witamina
B6, która zwiększa wchłanianie magnezu i jednocześnie redukuje jego wydalanie z moczem. Magnez jest z kolei bardzo ważny dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wpływa na pracę mięśnia sercowego, poza tym jest istotny dla procesu syntezy niektórych
hormonów, a także jest dla rozwoju i mineralizacji kości. Odpowiednia dawka magnezu we krwi zmniejsza podatność na stres oraz
ryzyko niedotlenienia, stanów zapalnych i uczuleń. Do obniżenia poziomu magnezu we krwi przyczynia się alkohol, poza tym wpływ na to
ma również kawa i mocna herbata, a nawet napoje gazowane. Na niedobór magnezu w organizmie może wskazywać osłabiona
odporność, zaburzenia pracy mięśni, serca i układu nerwowego, a oprócz tego przyspieszony rozwój miażdżycy.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Asmag B6. W skład 1 tabletki leku wchodzi 300 mg wodoroasparaginianu magnezu (co
odpowiada 20 mg jonów magnezu) oraz 0,25 mg witaminy B6, a także składniki pomocnicze. Zawarty w leku magnez jest dostępny w
dobrze przyswajalnej formie, a dodatkowo jego wchłanianie wspomaga witamina B6. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z
dołączoną do niego ulotką i – jeśli lekarz nie wskaże inaczej – postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami. Rekomendowane
w ulotce dawkowanie Asmag B6 u pacjentów dorosłych i młodzieży od 12. roku życia to 3 tabletki przyjmowane 4 razy na dobę. W
przypadku podawania tabletek Asmag B6 dzieciom zaleca się natomiast inną dawkę – 1 tabletka w częstotliwości 2–3 razy na dobę. Nie
należy przyjmować większej ilości leku niż wskazana w ulotce lub zarekomendowana indywidualnie przez lekarza. Zaleca się
przyjmowanie tabletek Asmag B6 po posiłku, popijając je odpowiednią ilością wody.

U niektórych pacjentów stosowanie tabletek Asmag B6 może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. W przypadku
stosowania leku zgodnie z rekomendowanym dawkowaniem nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych. Jeśli jednak pacjent
przyjmie lek w większej dawce, mogą pojawić się one u niego pojawić, w tym między innymi nudności i wymioty, a także biegunka.

Lek Asmag B6 ma też przeciwwskazania, dlatego nie wszyscy powinni z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest
nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Tabletek Asmag B6 nie należy stosować w przypadku ciężkiej niewydolności
nerek oraz przy zaburzeniach pracy serca, poza tym przeciwwskazaniem jest również zwiększone stężenie magnezu we krwi. Leku nie
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należy też stosować przy biegunce i myasthenia gravis, poza tym nie należy go używać u pacjentów, którzy są w trakcie leczenia
antybiotykami. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii zasadności stosowania Asmag B6 i
bezpieczeństwa terapii w swoim przypadku.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera: wodoroasparaginian magnezu - 300mg, witamina B6 - 0,25mg (laktoza, skrobia ziemniaczana,
dekstryna, metyloceluloza, ultraamylopektyna, stearynian magnezu, aerosil).

Wskazania i działanie

Niedobór magnezu.

Lek zawiera magnez w dobrze przyswajalnej postaci. Magnez warunkuje wiele procesów metabolicznych w komórce. Wpływa
stymulująco na czynności mózgu, usprawnia pamięć, poprawia koncentrację i samopoczucie. Magnez wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, serca, układu nerwowego i układu odpornościowego. Poziom magnezu obniżają: alkohol, czarna kawa, mocna
herbata i napoje gazowane.

Dawkowanie
Leczniczo wg wskazań lekarza; jeżeli lekarz nie przepisze inaczej, stosuje się: Dzieci: 2-3 tabletek dziennie w dawkach podzielonych;
Dorośli: 3 tabletki 4 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Preparatu nie należy stosować przy niewydolności nerek, przy biegunce oraz podczas przyjmowania antybiotyków.

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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