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Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, 
olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájé
koztatót . 
o Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül 

kapható. Az optimális hatás érdekében azonban 
elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szak
szerű alkalmazása. 

o Tartsa meg a betegtájékoztatót. mert a benne sze
replő információkra a későbbiekben is szüksége 
lehet. 

o További kérdéseivel forduljon oruosához, gyógy
szerészéhez. 

A betegtájékoztató tartalma: 
I . Milyen betegségek esetén alkalmazható és ho

gyan fejti ki hatását a Magnesium Pharmavit 
250 mg pezsgőtabletta? 

2. Tudnivalók a Magnesium Pharmavit 250 mg 
pezsgőtabletta alka lmazása előtt 

3. Hogyan kell alkalmazni a Magnesium Pharmavit 
250 mg pezsgőtablettát? 

4. Lehetséges mellékhatások 
5. Tárolás 
6. További információk 

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tar
talmaz a pezsgőtabletta? 
Hatóanyag: 420 mg magnézium-oxid, 150 mg asz
korbinsav pezsgőtablettánként. 
Segédanyagok: málna piros színezék (Amarant 
123 és Ponceau 4R E 124), kukoricakeményí
tő , szacharimid -nátrium, eperaroma, szacharóz, 
makrogol 6000, nátrium-hidrogén-karbonát. víz
mentes citromsav. 

I. Milyen betegségek esetén alkalmazható 
a Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgő 
tabletta? 

Magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére. 

5 m zs 

2. Tudnivalók a Magnesium Pharmavit 
250 mg pezsgőtabletta alkalmazása előtt 

Milyen esetekben nem használható a ké
szítmény? 
A készítmény bármely összetevőjével szembeni 
túlérzékenység. Veseelégtelenség. 

Szedhető-e a készítmény terhesség és 
szoptatás ideje alatt? 
Terhesség és szoptatás ideje alatt a megnövekedett 
magnézium igény pótlására alkalmas. 

Befolyásolja-e a készítmény a jármúvezetői 
és gépkezelői képességeket? 
Nem befolyásolja a készítmény ezen képessége
ket. 

Mi a teendő túladagolás esetén? 
Tünetek: hányás, vérnyomásesés, lassú szívműkö
dés jelentkezhet. 
Túladagolás esetén értesítse kezelóorvosát, mivel 
orvosi segítségre lehet szüksége. 

Szedhet-e egyéb gyógyszert a pezsgőtab 

lettával egyidőbe n? 
Magnézium: egyes gyógyszere k pl. az un. 
tetraciklinek (antibiotikumok) , biszfoszfonátok, di
gitálisz glikozidok (szív-gy6gyszerek) felszívódá
sát gátolhatja, ezért e gy6gyszerek és a készít
mény bevétele között legalább 3 óra különbség 
szükséges. 
o Un. kálium-spóroló vízhajtók hosszan tartó al 

kalmazásánál a magnézium fokozott vissza
tartásához, és ez a vér magnézium-szintjének 
megnövekedéséhez vezethet, különösen vese
elégtelenségben szenvedő beteg esetében. 

o Aszkorbinsav: nagy dózisú aszkorbinsav csök
kenti a vizelet pH-ját, ami a savas jellegű ható 
anyagok visszaszívódását fokozza. míg a lúgos 
jellegűekét csökkenti. 
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• Cellulóz-nátrium-foszfát és aszkorbinsav egy
idejű alkalmazása az aszkorbinsav oxalát-meta
bolizmusát indukálhat ja. 

• Deszferoxamin hatóanyagú gyógyszer és asz
korbinsav egyidejű alkalmazásakor a szövetek 
vas-érzékenysége fokozódik, főként a szívben, 
ami a szív munkaképességét csökkentheti, ke 
ringés összeomlást okozhat. Ezért idős korban a 
C-vita mint szükség szerint, de csökkentett dó
zisban ke ll alkalmazni. 

• Diszulfi rám hatóanyagú gyógyszer és főként 
nagy dózisú vagy tartósan szedett aszkorbinsav 
egyidejű alkalmazása diszulfirám-alkohol jellegű 
reakciót okozhat. 

Az aszkorbinsav megváltoztathatja bizonyos la
boratóriumi vizsgálatok eredményeit. szedését né
hány nappal a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 
előtt fel kell függeszteni . 
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy 
gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben sze
dett egyéb gyógyszerei ről. beleértve a vény nélkül 
kapható gyógyszereket is. 

3. Hogyan kell alkalmazni a Magnesium 
Pharmavit 250 mg pezsgőtablettát? 

O-3 éves kor: 1/4 tabletta . 
4-10 éves kor: 1/2 tabletta . 
Serdülőknek és felnőtteknek : naponta I tabletta . 

Orvosi javasiatra ennél nagyobb adagok is szed
hetők . 

A magnézium pótlás szükséges lehet 
megnövekedett igény (terhesség, szoptatás), csök
kent bevitel (alkoholizmus. malnutritio), fe lszívó
dási zavarok (bélbetegségek), jelentős magnézi
umvesztés (hányás, hasmenés. égési sérülések, 
fokozott vizeletürftés okozta káliumhiányos álla
potok , vesebetegségek, a veseműködésre károsan 
ható gyógyszere k alkalmazása), pajzsmirigy alul
működése , Cushing-kór, Crohn-szindróma, foko
zott izom-ideg ingerlékenység, izomgörcsök, Ca
oxalátkő képződés esetén. 
A pez sgőtabl ettát egy pohár vízben kell feloldani . 

4. Lehetséges mellékhatások 
Gyomor-bélrendszer irritációja , vizes hasmenés. 
Ha az itt felsorolt nemkívánatos hatásokon kívül 
egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát 
vagy gyógyszerészét. 

5. Tárolás 
25 0 C alatti hőmérsékleten, fénytől és nedvesség
től védve, az eredeti csomagolásban . 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett le
járati időn belül szabad fe lhasználni . 

6. További információk 
A forgalombahozatali engedély jogosult ja 
és gyártó: 
WALMARK, a.s. 
Oldiichovice 44. 739 61 Tiinec , Csehország 

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel 
forduljo n a forgalombahozatali engedély jogosult
jához. 
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