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Magnezin 500 mg x 60 tabl
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Magnezin w postaci tabletek z jonami magnezowymi jest produktem, który może być stosowany profilaktycznie i leczniczo. Na co
jest Magnezin? Lek stosuje się w prewencji niedoborów magnezu oraz podczas ich leczenia. Magnez jest ważnym dla prawidłowej
pracy organizmu pierwiastkiem, dlatego jego niedobór może mieć poważne konsekwencje. Istnieje wiele możliwych przyczyn powstania
niedoboru magnezu, choć najczęściej wiąże się on z nieprawidłową dietą.

Lek Magnezin można stosować profilaktycznie w czasie trwania kuracji odchudzających lub w okresach wzmożonego wysiłku
fizycznego. Poza tym może być pomocny przy długotrwałym przyjmowaniu leków moczopędnych oraz w przypadku stosowania
doustnej antykoncepcji. Z kolei leczniczo tabletki Magnezin przyjmuje się przy wspomagającej terapii zaburzeń rytmu serca oraz
niewydolności serca, której towarzyszą komorowe zaburzenia rytmu. Dodatkowo preparat można stosować przy bólach lub skurczach
mięśni, przewlekłym zmęczeniu i drętwieniu kończyn. Wskazaniem do przyjmowania leku są też zaburzenia snu oraz nadmierna
pobudliwość nerwowa.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Magnezin. W skład 1 tabletki wchodzi 500 mg magnezu węglanu ciężkiego, co odpowiada 130
mg jonów magnezu. Skład leku uzupełniają substancje pomocnicze. Zanim pacjent zastosuje lek Magnezin, powinien zapoznać się z
treścią ulotki dołączonej do jego opakowania. Tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Zazwyczaj rekomendowane dawkowanie leku Magnezin przy stosowaniu profilaktycznym to 600 mg substancji czynnej
na dobę. By odpowiednio dostosować dawkę, warto sięgnąć po lek Magnezin 200 mg o niższej zawartości magnezu węglanu ciężkiego
w pojedynczej tabletce. Przy stosowaniu leczniczym dawkę powinien ustalić lekarz. Zazwyczaj w celu uzupełnienia niedoboru magnezu
przyjmuje się 1500 mg substancji czynnej na dobę, czyli 3 tabletki po 500 mg substancji czynnej.

W czasie stosowania leku Magnezin u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Tabletki są jednak bardzo dobrze
tolerowane. Możliwe skutki uboczne leku Magnezin występują rzadko i zwykle ich przebieg jest łagodny. Najczęściej obejmują
dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Stosowanie leku w wysokich dawkach może mieć efekt łagodnie przeczyszczający.

Nie każdy pacjent powinien przyjmować lek Magnezin, gdyż istnieją ku temu pewne przeciwwskazania. Nie należy stosować preparatu
w przypadku uczulenia na węglan magnezu lub którykolwiek ze składników pomocniczych tabletek. Lek nie jest też przeznaczony dla
pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Poza tym nie należy przyjmować go przy biegunce oraz hipermagnezemii. Lek Magnezin nie
powinien być stosowany w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego, ciśnienia tętniczego niższego niż 100/60 mmHg oraz
miastenii.
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Skład

Substancją czynną leku jest magnezu węglan ciężki.
Jedna tabletka leku MAGNEZIN zawiera 130 mg jonów magnezowych w postaci 500 mg magnezu węglanu ciężkiego
(Magnesii subcarbonas ponderosus).

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Wskazania i działanie
Magnez jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu (do działania wielu enzymów, procesu
mineralizacji tkanki kostnej, skurczy mięśni, prawidłowej pracy serca).
Do jego niedoboru może prowadzić wiele przyczyn. Niedobór magnezu może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia.
MAGNEZIN można stosować w celach leczniczych i profilaktycznie.
Leczniczo:

zaburzenia rytmu serca (leczenie wspomagające)
niewydolność serca z towarzyszącymi komorowymi zaburzeniami rytmu (leczenie wspomagające)
skurcze mięśni i drętwienie kończyn
bóle mięśni
przewlekłe zmęczenie
nadmierna pobudliwość nerwowa
zaburzenia snu

Profilaktycznie:

w okresie długotrwałego stosowania niektórych leków moczopędnych
w okresie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych
podczas kuracji odchudzających
w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku MAGNEZIN

Jeśli pacjent ma uczulenie na węglan magnezu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Reakcja uczuleniowa może
się objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich
objawów, należy skontaktować się z lekarzem).

Jeśli u pacjenta występują:

podwyższone stężenie magnezu we krwi (hipermagnezemia;
ciężka niewydolność nerek
blok przewodzenia bodźców elektrycznych w sercu (przedsionkowo –komorowy)
miastenia (myasthenia gravis) - ciężka choroba mięśni
ciśnienie tętnicze niższe niż 100 na 60 mmHg
biegunka

Dawkowanie
Zazwyczaj stosowana dawka leku MAGNEZIN, to:

profilaktycznie: 600 mg (3 tabletki po 200 mg) na dobę
leczniczo: dawkę ustala się indywidualnie w zależności od wskazań i zapotrzebowania na jony magnezowe.

W celu uzupełnienia niedoborów magnezu zwykle stosuje się 1500 mg (3 tabletki po 500 mg) na dobę.
Dawkę dobową zwykle dzieli się na 3 równe dawki jednorazowe.
Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą. Pojedyncze dawki najlepiej jest przyjąć w równych odstępach czasu w ciągu dnia. Nie
stosować na czczo
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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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