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Maglek B6 500 mg x 50 tabl
 

Cena: 16,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Magnesii lactas, Pyridoxini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Maglek B6 w postaci tabletek to produkt z mleczanem magnezu i witaminą B6. Wyrób przeznaczony jest do stosowania doustnego
i krótkotrwałego. Dedykowany jest pacjentom dorosłym oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Może być pomocny przy objawach
nadpobudliwości, problemów z zasypianiem i przy zwiększonej podatności na stres, a także przy problemach z koncentracją oraz przy
zaburzeniach czynności mięśni.

Na co jest Maglek B6? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka niedoboru magnezu oraz witaminy B6. Produkt może być
pomocny, jeśli składniki te nie są dostarczane w odpowiednich do zapotrzebowania ilościach z diety, ponadto może być wskazany w
przypadku konieczności stosowania leków moczopędnych, a poza tym przy przewlekłej biegunce, zapaleniu trzustki bądź wątroby
(ostrym lub przewlekłym). Dodatkowo stosowanie Maglek B6 może być zasadne w przypadku diety z wysoką zawartością
nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także przy chorobie wieńcowej, niedoborach magnezu czy też zaburzeniach rytmu serca. Innym
wskazaniem do stosowania leku jest leczenie zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, w przypadku skłonności do napadów
tężyczkowych. Może być też pomocny przy rekonwalescencji po złamaniach kości czy też po dłuższym unieruchomieniu.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Maglek B6. W skład 1 tabletki wchodzi 500 mg mleczanu magnezu oraz 5 mg chlorowodorku
pirydoksyny, a dodatkowo składniki pomocnicze. Zalecane dawkowanie Maglek B6 w profilaktyce to zazwyczaj 1–2 tabletki na dobę,
przyjmowane przed lub po posiłku. Lek nie powinien być stosowany na czczo, ponieważ może wówczas wywołać biegunkę. Jeśli chodzi
o pozostałe wskazania do stosowania Maglek B6, dawkowanie powinien ustalić indywidualnie lekarz. Jeśli wystąpi potrzeba, aby
przyjmować lek dłużej niż 3 dni lub dolegliwości pacjenta nasilą się, zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Działania niepożądane Maglek B6 przy stosowaniu zgodnie z zalecanym dawkowaniem praktycznie nie są przez pacjentów
odczuwalne. W sporadycznych przypadkach lek może przyczyniać się do zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Jeśli witamina B6 będzie
stosowana długotrwale w dawkach 50 mg/dobę, może przyczynić się do obwodowej neuropatii czuciowej. Dawki dobowe większe niż
200 mg wit. B6 na dobę mogą natomiast prowadzić do zaburzeń oddechowych, niedoboru kwasu foliowego czy też różnych dermatoz.

Lek Maglek B6 posiada również przeciwwskazania do stosowania. Nie jest wskazany przy nadwrażliwości na któryś komponent
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tabletek. Nie powinien być też spożywany przez pacjentów z hipermagnezemią różnego pochodzenia czy też ciężką niewydolnością
nerek. Przeciwwskazaniem jest też blok przedsionkowo-komorowy serca, a oprócz tego biegunka, poważne niedociśnienie tętnicze lub
myasthenia gravis. Nie można łączyć leku z lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA. Lek Maglek B6 nie powinien
być stosowany w ciąży i przy karmieniu piersią, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Leku nie powinno się podawać
dzieciom poniżej 12. roku życia.

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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