
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Asparaginian MagnoKal x 50 tabl
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA KUTNO

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancjami czynnymi leku są magnezu wodoroasparaginian czterowodny i potasu wodoroasparaginian półwodny.
Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, powidon 25, magnezu stearynian

1 tabletka zawiera:
magnezu wodoroasparaginian czterowodny 250 mg
potasu wodoroasparaginian półwodny 250 mg

Wskazania i działanie
Asparaginian Magnokal jest lekiem o skojarzonym działaniu magnezu, potasu i kwasu asparaginowego. Uzupełnia niedobór tych
substancji w organizmie oraz zapobiega rozwojowi ich deficytu zarówno w okresie zwiększonego zapotrzebowania, jak i w przypadku
niedostatecznej ich podaży. Kwas asparaginowy bierze udział w metabolizmie komórek tkanki nerwowej, pełni rolę neuroprzekaźnika w
ośrodkowym układzie nerwowym oraz wpływa pobudzająco na aktywność organizmu. Potas i magnez są jonami biorącymi udział w
wielu przemianach metabolicznych organizmu.
Zastosowanie:

jako leczenie wspomagające w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego. W niemiarowości i nadpobudliwości serca –
szczególnie na tle niedoborów magnezu i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej
profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu
w okresach zdrowienia po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych
zatrucie glikozydami nasercowymi, uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych.

Dawkowanie
Od 2 do 6 tabletek w dwóch dawkach podzielonych na dobę.

Przeciwwskazania
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Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, występuje ciężka
niewydolność nerek, zwiększone stężenie potasu lub magnezu w surowicy krwi, zakażenia dróg moczowych, zaburzenia przewodnictwa
przedsionkowo-komorowego (blok) serca, zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia), myasthenia gratis – choroba
charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni,
znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

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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