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Slow mag x 60 tabl
 

Cena: 13,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent CURTIS HEALT

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Slow Mag w postaci tabletek powlekanych jest produktem z magnezem w formie chlorku sześciowodnego. Produkt przeznaczony
jest dla pacjentów dorosłych, a na wskazanie lekarza i zgodnie z ustalonym przez niego dawkowaniem może być podawany również
dzieciom w wieku powyżej 6 lat.

Na co jest Slow Mag? Wskazaniem do stosowania leku jest uzupełnianie niedoboru magnezu i łagodzenie dolegliwości z tym
związanych, a oprócz tego prewencja niedoboru tego pierwiastka w stanach zwiększonego ryzyka. Na niedobory magnezu w organizmie
wskazywać mogą takie objawy jak bóle głowy czy zaburzenia snu. Problem objawiać może się też bólami mięśni i stanami znużenia,
poza tym wskazywać mogą na niego tiki i drżenia mięśni. Niedoborowi magnezu towarzyszy też wzmożona drażliwość i spadek
odporności na stres, a oprócz tego zaburzenia rytmu serca. Problem może też objawiać się przyspieszoną osteoporozą i zmianami
miażdżycowymi, a także zaburzeniami lipidów w surowicy czy nadciśnieniem tętniczym.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek dojelitowych Slow Mag. W skład każdej tabletki wchodzą 64 mg jonów magnezu, a także
składniki pomocnicze, czyli wapnia węglan strącony, powidon oraz talk i stearynian magnezu. Formułę uzupełnia Eudragit L100-55 i
sebacynian dibutylu. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, opisane w ulotce dawkowanie Slow Mag powinno być przez pacjenta przestrzegane.
Jeśli lek stosowany jest zapobiegawczo, należy przyjmować 2 tabletki na dobę (rano i wieczorem). Jeśli natomiast pacjent ma niedobór
magnezu, konieczna będzie większa dawka. Pacjentom dorosłym zaleca się wówczas 6 tabletek Slow Mag na dobę. Najlepiej
przyjmować 2 tabletki Slow Mag rano i 3 tabletki wieczorem przez okres 3 tygodni, a po tym czasie 3 tabletki wieczorem. Dawkowanie u
dzieci powyżej 6 lat powinien indywidualnie określić lekarz.

Tabletki Slow Mag należy połykać w całości w czasie posiłków lub po posiłkach i trzeba popijać je odpowiednią ilością wody. Przy
suplementacji należy pamiętać, że niektóre substancje ograniczają wchłanianie magnezu, a są to chociażby fosforany i kwasy
organiczne, kwasy tłuszczowe, tanina czy fityna. Działania niepożądane Slow Mag mogą u wystąpić niektórych pacjentów, chociaż nie u
każdego. Nie jest wykluczone pojawienie się zaburzeń żołądkowo-jelitowych u pacjenta. Możliwe skutki uboczne Slow Mag to między
innymi działanie przeczyszczające. Wystąpienie działań niepożądanych leku najlepiej skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Nie wszyscy pacjenci mogą stosować Slow Mag, gdyż ma on też przeciwwskazania. Lek nie jest wskazany przy nadwrażliwości na
chlorek magnezu czy też substancje pomocnicze tabletek powlekanych. Nie należy też stosować go przy hipermagnezemii, poza tym nie
jest wskazany przy ciężkiej niewydolności nerek bądź miastenii. Przeciwwskazaniem jest też poważne niedociśnienie tętnicze i
zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Slow Mag w rekomendowanych dawkach można stosować w ciąży i w czasie karmienia
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piersią, jednak na wyłączne wskazanie lekarza.

Skład
● Substancją czynną leku Slow-Mag jest magnezu chlorek sześciowodny (Magnesii chloridum hexahydricum).

Jedna tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu.

● Substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: Eudragit L100-55 (kopolimer
kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutylu sebacynian, talk.

Dawkowanie
Lek Slow-Mag należy stosować zgodnie z informacjami umieszczonymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy też
farmaceuty. Tabletek nie należy dzielić lub rozgryzać, należy połykać je w całości.

Przeciwwskazania
Slow-Mag nie należy stosować w przypadku:

● nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu;
● niewydolności nerek;
● hipermagnezemii (podwyższonego stężenia magnezu w surowicy krwi);
● znacznego niedociśnienia tętniczego;
● zaburzeń przewodnictwa mięśnia sercowego;
● Myasthenia gravis.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Slow-Mag może powodować działania niepożądane, które nie muszą jednak występować u każdego. Istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych po przyjmowaniu leku Slow-Mag, w tym przede wszystkim działania
przeczyszczającego.

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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