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Aspargin x 75 tabl
 

Cena: 11,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 tabl

Postać Tabletki

Producent FILOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Kalii hydroaspartas, Magnesii hydroaspartas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Aspargin jest szeroko wykorzystywany w kardiologii oraz medycynie rodzinnej ze względu na łatwość przyswajania i korzystny
wpływ składników na działanie całego organizmu. Jego celem jest przede wszystkim uzupełnienie niedoborów magnezu i potasu –
to pierwiastki o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania ludzkiego ciała. Lek stosowany jest już od kilku dekad, a przez ten czas
zdołał zdobyć uznanie lekarzy przez skuteczne wspomaganie pracy układu nerwowego oraz sercowo-naczyniowego. Zażywanie
preparatu Aspargin zaleca się wszystkim osobom cierpiącym na przewlekłe oraz tymczasowe problemy kardiologiczne, jak również
w przypadku niedoboru potasu lub magnezu.

Od wielu lat Aspargin należy do najczęściej stosowanych leków w kardiologii i medycynie rodzinnej. Podstawową funkcją Asparginu jest
zapewnienie odpowiedniego poziomu magnezu oraz potasu poprzez łatwo przyswajalną mieszaninę soli w kwasie asparaginowym.

Wśród przyczyn niedoboru magnezu może znaleźć się między innymi nadużywanie alkoholu, wysoki poziom stresu, stosowanie
hormonalnych leków antykoncepcyjnych, nieodpowiednia dieta czy niewydolność nerek. Jego znaczenie dla zdrowia jest ogromne –
niedostateczna ilość tego pierwiastka prowadzi do problemów dotykających wielu aspektów działania ludzkiego organizmu. Lista
potencjalnych skutków braku magnezu obejmuje m.in.: wypadanie włosów, próchnicę, miażdżycę, migreny, zaburzenia depresyjne,
trudności z koncentracją, bezsenność i wiele innych. To wszystko sprawia, że lek Aspargin może znacznie pomóc na różne schorzenia.

Nieodpowiedni poziom potasu wpływa z kolei na ogólne osłabienie organizmu, a w szczególności mięśni szkieletowych; jego brak może
z kolei powodować problemy z pracą serca. Pierwiastek ten bierze udział w wielu procesach o kluczowym znaczeniu dla zdrowia, w tym
w regulacji ciśnienia w krwioobiegu i zapewnianiu odpowiedniego dopływu tlenu do mózgu. Preparat Aspargin jest zalecany przede
wszystkim w przypadku niemiarowości serca oraz po chorobach zawałowych czy zabiegach wiążących się z utratą magnezu lub
potasu.

Kompleksowa pomoc w dbaniu o zdrowie to zasługa składu leku Aspargin, który obejmuje przede wszystkim dwie kluczowe substancje
czynne:
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● wodoroasparaginian magnezu (Magnesii hydroaspartas) – 250 mg,
● wodoroasparaginian potasu (Kalii hydroaspartas) – 250 mg.

Wykorzystano tu również substancje pomocnicze w postaci skrobi ziemniaczanej, sacharozy, ultraamylopektyny, stearynianu magnezu
oraz talku.

Lek Aspargin w postaci tabletek powinien być stosowany wyłącznie doustnie – zazwyczaj zaleca się zażywanie preparatu w liczbie od 1
do 2 tabletek 2–3 razy na dobę. Zawartość jonów magnezu i potasu wynosi odpowiednio 17 mg i 54 mg, co przy takiej częstotliwości
oznacza 34–102 mg magnezu oraz 108–324 mg potasu na 24 godziny. Terapię warto skonsultować z lekarzem rodzinnym lub
kardiochirurgiem, szczególnie w przypadku słabego lub zbyt mocnego działania preparatu. Przy stosowaniu leku należy ograniczyć
spożywanie posiłków o sporej zawartości fosforanów, lipidów i wapnia, czyli zawierających m.in. orzechy, ziarna zbóż, nasiona lub
warzywa strączkowe, jak również produktów o wysokiej ilości tłuszczu.

Mimo korzystnego wpływu na wiele problemów zdrowotnych, stosowanie preparatu Aspargin wiąże się także z pewnymi
przeciwwskazaniami. Leku nie powinny zażywać przede wszystkim osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość na którąkolwiek z
substancji czynnych lub pomocniczych wchodzących w skład leku. Wśród przeciwwskazań znajdują się również m.in. nadmiar magnezu
lub potasu, niewydolność nerek, odwodnienie czy nadciśnienie tętnicze; pełną listę można znaleźć w ulotce dołączonej do leku. Aspargin
nie powinien być podawany dzieciom poniżej 12. roku życia. Zażywanie produktu w ciąży wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Każdy lek może powodować niechciane działania – nie inaczej jest w przypadku preparatu Aspargin. Do najczęstszych skutków
niepożądanych należą bóle brzucha, nudności, zaparcia, wymioty i biegunka, które występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów. Tego typu
objawy zazwyczaj ustępują samoczynnie; w przeciwnym przypadku należy skonsultować się z lekarzem. Rzadziej (1–10 na 10000 osób
zażywających lek) wystąpić mogą zaburzenia pracy serca, zaczerwienienie skóry lub osłabienie mięśniowe. U mniej niż 1 na 10000
pacjentów może występować bezsenność.

Aspargin jest zarejestrowany jako lek bez recepty.

Skład
Substancje czynne: wodoroasparaginian magnezu (Magnesii hydroaspartas) oraz wodoroasparaginian potasu (Kalii hydroaspartas).
1 tabletka zawiera 250 mg wodoroasparaginianu magnezu (17 mg jonów magnezu) oraz 250 mg wodoroasparaginianu potasu (54 mg
jonów potasu).
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, ultraamylopektyna, magnezu stearynian, talk.

Wskazania i działanie
Aspargin uważany jest za cenne źródło dobrze przyswajalnej mieszanki soli magnezowej i potasowej kwasu asparaginowego, której
zadaniem jest łagodzenie niepokoju, bezsenności, a także poprawa pamięci i koncentracji. Magnez jest natomiast aktywatorem pracy
wielu enzymów, pośredniczy także w procesach produkcji i transportu energii w organizmie. Jest niezbędny do prawidłowej pracy
mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń, jak również mięśni prążkowanych. Magnez stanowi ważny składnik
budulcowy kości i zębów. Niedobór magnezu prowadzi do zwiększonego ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, zawału serca, zaburzeń
rytmu serca, trudności z koncentracją, zwiększonej podatności na stres oraz nadpobudliwości.

Potas jest natomiast ważnym elementem, który bierze udział w czynności układu nerwowego i sercowo-naczyniowego. Skutecznie
obniża ciśnienie krwi, a także zwiększa dopływ tlenu do mózgu. Jego niedobór w organizmie przekłada się na problemy z prawidłową
pracą układu krwionośnego, wydalniczego i regulacją gospodarki wodno-elektrolitowej.

Lek Aspargin zalecany jest do stosowania w przypadku:

konieczności uzupełnienia niedoboru magnezu i potasu, gdy nie jest konieczne podawanie ich drogą żylną;
nadpobudliwości i niemiarowości serca;
rekonwalescencji pozawałowej, po przebytych chorobach zakaźnych i po zabiegach chirurgicznych;
w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca;
przy zagrożeniu zawałem;
w celu zabezpieczenia przed skutkami niepożądanymi długotrwałej terapii glikozydami nasercowymi i lekami moczopędnymi.

Aspargin to lek zalecany do stosowania przez dorosłych i młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Dawkowanie
Aspargin to lek przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego. Zaleca się przyjmowanie od 1 do 3 tabletek dwa razy na dobę.
Tabletki najlepiej przyjmować rano i wieczorem po posiłku, popijając niewielką ilością wody. Maksymalna dawka leku Aspargin wynosi 6
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tabletek na dobę.

Przeciwwskazania
Lek Aspargin nie jest zalecany pacjentom, u których wykryto:

nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
nadmiar magnezu lub potasu we krwi;
zakażenie dróg moczowych;
niewydolność nerek;
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok);
bradykardię (zbyt wolną pracę serca);
znaczne nadciśnienie tętnicze krwi;
równoczesne przyjmowanie antybiotyków, preparatów żelaza, dużych dawek suplementów wapnia.

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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