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Asmag forte x 50 tabl
 

Cena: 15,05 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 Forte w postaci tabletek jest preparatem zawierającym w składzie magnez (w postaci wodoroasparaginianu magnezu). Lek
przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Asmag Forte? Wskazaniem do
stosowania leku jest niedobór magnezu. Tabletki mają za zadanie uzupełniać jego niedobór. Jest to pierwiastek stanowiący jeden z
podstawowych składników budulcowych w organizmie człowieka. Jest on istotny dla prawidłowej pracy mięśnia sercowego, a poza tym
uczestniczy w syntezie niektórych hormonów oraz bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości. Magnez dodatkowo zapobiega
niedotlenieniu, a oprócz tego przeciwdziała stresowi, stanom zapalnym czy też uczuleniom. W przypadku niedostatecznego poziomu
magnezu w organizmie może dojść do spadku odporności. Poza tym może dojść do problemów związanych z układem krążenia oraz
pracą mięśni i stanem kości. Niedobór magnezu może też skutkować zaburzeniami układu nerwowego, a oprócz tego przyspieszać
rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Asmag Forte. W skład 1 tabletki wchodzi 0,5 g wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada
34 mg jonów magnezu) oraz składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do
opakowania i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Lek Asmag Forte należy stosować według wskazań lekarza. Jeśli ten nie zaleci inaczej, pacjenci dorośli powinni przyjmować 1–2 
tabletki Asmag Forte 3 razy dziennie. Tabletki najlepiej przyjmować po posiłku, popijając je odpowiednią ilością wody. Nie należy
przyjmować większej dawki leku Asmag Forte od wskazanej, gdyż może się to wiązać z wystąpieniem skutków ubocznych (np.
biegunka).

Lek Asmag Forte może u niektórych osób wykazywać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdej osoby, która ten lek
stosuje. W przypadku stosowania leku Asmag Forte zgodnie z rekomendowanymi dawkami nie zostały zaobserwowane żadne skutki
uboczne. Działania niepożądane występują natomiast w przypadku stosowania produktu w wysokich dawkach. Możliwe skutki uboczne
w tej sytuacji to nudności, biegunka i wymioty.

Lek Asmag Forte ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie zaleca się jego zażywania w przypadku nadwrażliwości na składnik
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czynny lub pomocnicze tabletek. Produkt nie powinien być też stosowany przy ciężkiej niewydolności nerek, a także w przypadku
biegunki lub wraz z przyjmowanymi antybiotykami. Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest też zwiększone stężenie magnezu
we krwi, a oprócz tego myasthenia gravis oraz zaburzenia pracy serca. Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat. 
Tabletki Asmag Forte nie powinny być łączone z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz innymi medykamentami zawierającymi
w składzie wapń, fosforany czy też żelazo. Pacjentki w ciąży i w okresie laktacji powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii
możliwości zastosowania leku. Odbyć rozmowę z lekarzem powinni również pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów, gdyż w składzie
produktu znajduje się laktoza jednowodna.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera: wodoroasparaginian magnezu 0,5g (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: Dorośli: 1-2 tabletek 3 razy dziennie. Przedawkowanie
magnezu praktycznie jest możliwe tylko u pacjentów z niewydolnością nerek, nadmiar magnezu jest wydalany z moczem i podczas
wypróżnienia.

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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