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Aspargin tabletki x 50 szt.
 

Cena: 6,90 zł

Opis słownikowy

Producent FILOFARM

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Postać

Tabletki

Dawka

17 mg + 54 mg

Opakowanie

50 tabletek

Skład

Magnezu wodoroasparaginian (czterowodny) 250 mg (co odpowiada 17 mg magnezu), potasu wodoroasparaginian (półwodny) 250 mg
(co odpowiada 54 mg potasu) oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, ultraamylopektyna, magnezu stearynian,
talk

Działanie

Aspargin zawiera dobrze przyswajalną mieszaninę soli magnezowej i potasowej kwasu asparaginowego. 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.
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Potas uczestniczy w czynności układu nerwowego i sercowo-naczyniowego oraz w przewodnictwie nerwowo mięśniowym. Niedobór
potasu stanowi zagrożenie dla prawidłowej czynności układu krwionośnego, 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.

Wskazania

Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu (gdy nie jest konieczne podawanie drogą dożylną):
* przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca – zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu;
* profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem;
* w rekonwalescencji pozawałowej;
* po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w przebiegu których doszło do utraty magnezu i potasu;
* jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np.
tiazydów, furosemidu).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Aspargin® jeśli występuje: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, hipermagnezemia, hiperkaliemia
(nadmiar magnezu lub potasu we krwi), ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min), zaburzenia
przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia (zbyt wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka choroba, której
towarzyszy zwiotczenie mięśni), znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

Ostrzeżenia

Występuje ostre odwodnienie. Doszło do rozległego zniszczenia tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała). Podczas
długotrwałego stosowania należy kontrolować poziom potasu i magnezu w surowicy (lekarz zaleci wykonanie odpowiednich analiz).

Dawkowanie

Aspargin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, przeciętnie stosuje się od 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy dziennie, doustnie, po posiłku, co odpowiada od 108
mg do 324 mg potasu na dobę oraz od 34 mg do 102 mg magnezu na dobę.
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