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Vitaminum B6 Teva 50mg x50 tabletek
 

Cena: 5,12 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Teva

Postać tabletki

Substancja
czynna

witamina B6

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 5 roku życia

Opis produktu
 

Witamina B6 wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego, odpornościowego oraz prawidłowe czynności skóry. Lecz lub
zapobiegaj objawom niedoboru witaminy B6 i wypróbuj lek, który pomoże Ci ją uzupełnić.

CO TO JEST VITAMINUM B6?

Lek Vitaminum B6 Teva zawiera witaminę B6 (pirydoksynę), która po przekształceniu w postać aktywną, fosoran pirydokalu, uczestniczy
w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów. Wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego,
układu odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Znosi zaburzenia nerwowo- mięśniowe związane z niedoborem, w
większych dawkach (do 300 mg na dobę) wykazuje działanie ośrodkowe (uspokajające, a nawet nasenne). Łagodzi nudności i wymioty.
Ułatwia przyswajanie witaminy B12, żelaza i magnezu.

W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

stan niedoboru witaminy B6
schorzenia i stany wymagające podawania pirydoksyny:

polineuropatie obwodowe (zespół charakteryzujący się osłabieniem czucia i siły mięśniowej w zakresie kilku nerwów)
zapobieganie nauropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu
stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych
zespół złego wchłaniania np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem
oparzenia słoneczne i pooparzeniowe zamiany barwnikowe skóry (zapobiegawczo)
zapalenia skóry i błon śluzowych jamy ustnej ( w tym owrzodzenia w jamie ustnej-akrodynia) i zapalenie języka
ertytrodermie złuszczające (zmiany rumieniowe i złuszczenie skóry), łojotok

paradontopatie (choroby przyzębia)
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wrodzone zaburzenia mataboliczne (cystationinuria, homocystynuria- wydalanie z moczem aminokwasów
zawierajacych siarkę- cystationiny i homocysteiny, hiperoksaluria- nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego z
moczem, acyduria ksanturenowa- wydalanie z moczem kwasu ksanturenowego ze zwięksoznym pH moczu)
zatrucie izoniazydem
zatrucie cykloseryną

Pomocniczo:
niedokrwistość syderoblastyczna, leukopenia i agranulocytoza;
nudności i wymioty ciężarnych;
stany depresyjne;
zaburzenia snu (bezsenność);
nerwica wegetatywna (jako łagodny lek objawowy, uspokajający);
choroba popromienna.

KIEDY NIE STOSOWAĆ?

jeśli pacjent ma uczulenie, nadwrażliwość na witaminę B6 lub którąkolwiek substancję pomocniczą
choroba Parkinsona leczona praparatem lewodopy bez inhibitora dopadekarboksylazy

DAWKOWANIE

Dzieci od 5 roku życia

leczniczo 25-150 mg 1/2-3 tabletek w 2-3 dawkach podzielonych na dobę

Dorośli

zwykle 50 - 100 mg 1 do 2 tabletek - 3 razy na dobę

Dorośli - zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu

1 tabletka na dobę

Dorośli zapobieganie oparzeniom słonecznym i pooparzeniowym zmianom barwnikowym skóry

150 do 200 mg na dobę jednorazowo lub w dawkach podzielonych

Dorośli w zaburzeniach metabolicznych

do 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych

Dorośli w chorobie popromiennej

50 do 100 mg na dobę

Dorośli pomocniczo w leczeniu bezsenności i nerwicy wegetatywnej

50 mg do 300 mg na dobę w dawkach podzielonych

SKŁAD

pirydoksyna chlorowodorku 50mg
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