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Magnefar B6 Forte x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 29,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Magnesii citras, Pyridoxini hydrochlorid

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Magnefar B6 Forte w postaci tabletek powlekanych jest produktem przeznaczonym dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 6.
roku życia. Dostarcza do organizmu jony magnezu w wysokiej dawce oraz witaminę B6. Na co jest Magnefar B6 Forte? Wskazaniem do
stosowania leku jest leczenie niedoboru magnezu. Produkt może być szczególnie pomocny przy stanach wahań nastrojów i wzmożonej
nerwowości bądź drażliwości, poza tym może pomóc przy przejściowym uczuciu zmęczenia i niezbyt nasilonych zaburzeniach snu.
Wskazaniem do stosowania leku może być też ospałość, niepokój i łagodny lęk oraz jego objawy, w tym kołatanie serca bądź skurcze
przewodu pokarmowego. Lek Magnefar B6 Forte można stosować również w przypadku uczucia mrowienia bądź przy drganiu powiek, a
oprócz tego wskazaniem mogą być uporczywe skurcze mięśni.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek powlekanych Magnefar B6 Forte. W skład 1 tabletki powlekanej leku wchodzi 100 mg jonów
magnezu (w formie cytrynianu magnezu), a także 10,10 mg witaminy B6. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w
dołączonej do niego ulotce lub indywidualnymi wskazaniami lekarza. Może być stosowany, jeśli uzupełnienie niedoboru magnezu nie
jest możliwe poprzez prawidłową dietę, poza tym wcześniej należy wykluczyć inne możliwe przyczyny dolegliwości, które wskazywać
mogłyby pozornie na niedobór magnezu. Jeśli stosowanie produktu leczniczego Magnefar B6 Forte przez miesiąc nie przyniesie
oczekiwanej poprawy, należy zrezygnować z dalszego leczenia i zasięgnąć porady lekarza.

W ulotce dołączonej do opakowania leku opisano rekomendowane dawkowanie Magnefar B6 Forte. Zależne jest ono od wieku pacjenta
i jego masy ciała. Dzieciom w wieku 6-14 lat o masie ciała mieszczącej się w zakresie 21-30 kg zaleca się stosowanie 1-2 tabletek
Magnefar B6 Forte na dobę (w 2-3 dawkach podzielonych). Dzieciom w wieku 6-14 lat o masie ciała mieszczącej się w zakresie 31-39 kg
zaleca się stosowanie 2-3 tabletek Magnefar B6 Forte na dobę (w 2-3 dawkach podzielonych). Zalecane dawkowanie Magnefar B6
Forte u młodzieży w wieku 14-18 lat (o masie ciała od 40 kg) i osób dorosłych to 3-4 tabletki na dobę (w 2-3 dawkach podzielonych).
Tabletki należy przyjmować w czasie posiłku i nie należy przekraczać wskazanych dawek.

Lek Magnefar B6 Forte może u niektórych pacjentów powodować działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Rzadko
lek powoduje zaczerwienienie skóry, poza tym może powodować bóle brzucha i przyczyniać się na początku terapii do wystąpienia
luźnych stolców bądź biegunki. Bardzo rzadkie skutki uboczne Magnefar B6 Forte to reakcje alergiczne. Magnefar B6 Forte jest lekiem,
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który ma również przeciwwskazania. Nie należy go stosować przy nadwrażliwości na choć jeden z jego składników i nie należy podawać
tabletek dzieciom w wieku poniżej 6 lat. Produkt nie powinien być stosowany też w przypadku hipermagnezemii, a oprócz tego
przeciwwskazanie stanowią niektóre schorzenia, w tym poważne niedociśnienie tętnicze, blok przedsionkowo-komorowy czy ostra
niewydolność nerek, a także myasthenia gravis.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: cytrynian magnezu (Magnesii citras) oraz witamina B6, czyli chlorowodorek pirydoksyny (Pyridoxini
hydrochloridum).
1 tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu i 10,10 mg witaminy B6.
Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna
bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monokaprylokapronian
(typ 1), sodu laurylosiarczan.

Wskazania i działanie

Magnefar B6 Forte jest zalecany w leczeniu niedoboru magnezu.
Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia
snu w niewielkim nasileniu;
objawy lęku, takie jak skurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
skurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Magnefar B6 Forte:

jeśli u pacjenta występuje uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek ze składników leku
jeśli u pacjenta stwierdzono hipermagnezemię (zwiększone stężenie magnezu we krwi);
jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.);
jeśli u pacjenta stwierdzono znaczne niedociśnienie tętnicze;
jeśli u pacjenta stwierdzono blok przedsionkowo-komorowy;
jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę zwaną myasthenia gravis (nabyta, przewlekła choroba, charakteryzująca się szybkim
zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych).

Dawkowanie

od 6 do 14 lat
21 do 30 kg - 1 do 2 tabletek na dobę w 2 albo 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku
31 do 39 kg - 2 do 3 tabletek na dobę w 2 albo 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku

od 14 do 18 lat
40 kg i więcej 3 do 4 tabletek na dobę w 2 albo 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku

dorośli - 40 kg i więcej 3 do 4 tabletek na dobę w 2 albo 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku

Działania niepożądane

Jak każdy lek, leki te mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku Magnefar B6 Forte pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:

Rzadko: bóle brzucha, luźne stolce lub biegunka na początku leczenia (zwykle o małym nasileniu i przemijające);
zaczerwienienie skóry.
Bardzo rzadko: reakcje alergiczne.

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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