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Vit.B6 50 mg x 50 tabl. PLIVA
 

Cena: 5,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 50 tabl.(2x25)

Postać tabl.

Producent PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A.

Substancja
czynna

Pyridoxinum

Opis produktu
 

Profilaktyka i niedobory witamin z grupy B6 w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Skład: 
Jedna tabletka zawiera 50 mg pirydoksyny chlorowodorku (pyridoxini hydrochloridum).

Wskazania do stosowania: 
Stany niedoboru witaminy b6. Schorzenia i stany wymagające podawania pirydoksyny:

polineuropatie obwodowe.

zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu.

stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

wrodzone zaburzenia metaboliczne (cystationinuria, homocystynuria, hiperoksaluria, acyduria ksanturenowa).

zespoły złego wchłaniania, np. W chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem.

oparzenia słoneczne i pooparzeniowe zmiany barwnikowe skóry (zapobiegawczo).

zapalenie skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym akrodynia) i zapalenie języka.

erytrodermie złuszczające, łojotok.

paradontopatie.

zatrucie izoniazydem.

zatrucie cykloseryną.
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Pomocniczo:

niedokrwistość syderoblastyczna, leukopenia i agranulocytoza.

nudności i wymioty ciężarnych.

stany depresyjne.

zaburzenia snu (bezsenność).

nerwica wegetatywna (jako łagodny lek objawowy, uspokajający).

choroba popromienna.

Dawkowanie i sposób podawania: 
Dorośli:leczniczo: zwykle 50 do 100 mg (1 do 2 tabletek) 3 razy na dobę. zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania
izoniazydu: 1 tabletka na dobę.

zapobieganie oparzeniom słonecznym i pooparzeniowym zmianom barwnikowym skóry: 150 do 200 mg jednorazowo lub w dawkach
podzielonych.

zaburzenia metaboliczne: do 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych.

choroba popromienna: 50 do 100 mg na dobę.

pomocniczo w leczeniu bezsenności i nerwicy wegetatywnej: 50 mg do 300 mg na dobę, w dawkach podzielonych.

Dzieci:

leczniczo: 25 do 150 mg/dobę (1 do 3 tabletek), w 2 – 3 dawkach podzielonych.

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.
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