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Asmag forte tabl. 0,034 g Mg2+ 50 tabl.
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,034 g Mg2+

Opakowanie 50 tabl.

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas

Opis produktu
 

O produkcie
Asmag forte, 500 mg (34 mg Mg2+), tabletki, 50 szt.

Opis
Asmag Forte - produkt leczniczy zawierający magnez.

Skład
Substancją aktywną leku jest magnez wodoroasparaginianu czterowodnego (Magnesii hydroaspartas).

1 tabletka zawiera 34 mg jonów magnezu w postaci 500 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna,
karboksymetyloskrobia sodowa, metyloceluloza.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabletki 3 razy na dobę.

Asmag Forte należy przyjmować po posiłku, popijając woda.

Działanie
Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych
hormonów.

Wskazania
Asmag Forte stosuje się do uzupełnienia niedoboru magnezu w organizmie.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Asmag Forte:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,
jeśli pacjent ma zwiększone stężenie magnezu we krwi,
jeśli pacjent ma zaburzenia pracy serca,
jeśli pacjent ma biegunkę,
jeśli pacjent jest leczony antybiotykami.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych, jednak zastosowanie większej
dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak nudności, wymioty, biegunka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.
Asmag Forte zawiera laktozę jednowodną, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Asmag Forte może wchodzić w interakcje z:
antybiotykami z grupy tetracyklin,
lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi hydroksykumaryny,
lekami lub suplementami diety zawierającymi fosforany, wapń i żelazo.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek nalezy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku Asmag Forte nie nalezy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
FARMAPOL
Św. Wojciecha 29
Poznań
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