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ASPARGIN FILOFARM tabletki x 50tabl.
 

Cena: 7,82 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 50 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
FILOFARM

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Magnesii hydroaspartas, Kalii hydroaspar

Opis produktu
 

Opis produktu
Aspargin to lek z magnezem i potasem w postaci tabletek doustnych zawiera dobrze przyswajalną mieszaninę soli magnezowej i
potasowej kwasu asparaginowego, która jest ważnym składnikiem budulcowym organizmu.

Działanie
Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, pośredniczy w wytwarzaniu i transporcie energii w organizmie. Jest niezbędny w czynności
mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko
choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu serca. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności z koncentracją,
zwiększona podatność na stres, zaburzenia pracy mięśni szkieletowych. Potas uczestniczy w czynności układu nerwowego i układu
sercowo - naczyniowego oraz w przewodnictwie nerwowo mięśniowym. Niedobór potasu stanowi zagrożenie dla prawidłowej czynności
układu krwionośnego, układu wydalniczego i regulacji gospodarki wodno – elektrolitowej (odpowiedzialnej za utrzymanie prawidłowego
ciśnienia i kwasowości krwi). Kwas asparaginowy bierze udział w przekazywaniu bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym.

Sposób użycia
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 roku życia: lek zwykle stosuje się doustnie, od 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy dziennie, czyli od 2 do 6
tabletek na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych co odpowiada 108mg-324mg potasu na dobę oraz 34mg-102mg magnezu na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą. Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek na dobę. Nie ma konieczności zmian
sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów powyżej 65 lat.

Jeżeli odnosi się wrażenie, że działanie leku Aspargin jest za słabe lub za mocne, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nietolerancja leku, niewydolność nerek, zakażenia dróg
moczowych, hiperkaliemia, hipermagnezemia, blok przedsionkowo – komorowy, miastenia. Nie podawać podczas antybiotykoterapii.
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1 tabletka zawiera: Substancje czynne: 250 mg magnezu wodoroasparaginianu (Magnesii hydroaspartas), co odpowiada 17 mg jonów
magnezu oraz 250 mg potasu wodoroasparaginianu (Kalii hydroaspartas), co odpowiada 54 mg jonów potasu.
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