ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ
MAG-2, Διάλςμα πόζιμο ζε ζςζκεςαζία μιαρ δόζηρ
1.5 g/10 ml VIAL (ORAL)
Magnesium pidolate
Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό
ηο θάπμακο.
Φπιάμηε απηφ ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Η ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Δελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξκαθν ζε
άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη ίδηα
κε ηα δηθά ζαο.
Εάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε
ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην
γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο.
Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει:
1
Ση είλαη ην MAG-2 θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2
Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ πάξεηε ην MAG-2
3
Πψο λα πάξεηε ην MAG-2
4
Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο
5
Πψο λα θπιάζζεηαη ην MAG-2
6.
Λνηπέο πιεξνθνξίεο

1.

ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ MAG-2 ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ

Σν καγλήζην είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ γηαηί έλαο κεγάινο αξηζκφο
κεηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ εμαξηάηαη απφ ην ζηνηρείν απηφ.
Η έιιεηςε καγλεζίνπ κπνξεί λα νθείιεηαη πξσηνγελψο ζε ζπγγελή αλσκαιία ηνπ κεηαβνιηζκνχ ή λα
πξνθιεζεί δεπηεξνγελψο ιφγσ αλεπαξθνχο πξφζιεςεο καγλεζίνπ (πησρή δηαηξνθή, αιθννιηζκφο,
απνθιεηζηηθψο παξεληεξηθή ζίηηζε θιπ.) θαη θαθήο απνξξφθεζεο απφ ηελ πεπηηθή νδφ (ρξφληα
δηάξξνηα, εθηνκή εληέξνπ θιπ.) ή κέζσ αχμεζεο ηεο απψιεηαο καγλεζίνπ δηά ησλ λεθξψλ
(δηνπξεηηθή αγσγή, δηαηαξαρέο ησλ λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ, έληνλε πνιπνπξία θιπ.).
Σν MAG-2 ελδείθλπηαη γηα ηε
 ζεξαπεία ζπκπησκαηηθήο ππνκαγλεζηαηκίαο, ε νπνία εθδειψλεηαη πηζαλψο κέζσ δηάθνξσλ κε
εηδηθψλ ζπκπησκάησλ: λεπξνκπτθή ππεξδηεγεξζηκφηεηα (κπτθέο θξάκπεο, ηεηαλία, ππεξβνιηθά
απμεκέλα αληαλαθιαζηηθά νζηηθψλ ηελφλησλ), δηαηαξαρέο θαξδηαθνχ ξπζκνχ (αξξπζκία,
ηαρπθαξδία), δηαηαξαρέο γαζηξεληεξηθήο νδνχ (ζπαζκνί).
 Πξφιεςε έιιεηςεο καγλεζίνπ, π.ρ.:
o Επί κε ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο, δπζαπνξξφθεζεο, ρξφληαο δηάξξνηαο, αιθννιηζκνχ ή
ζαθραξψδνπο δηαβήηε (απμεκέλε καγλεζηνπξία)
o Επί θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ε νπνία πξνθαιεί απμεκέλε καγλεζηνπξία, φπσο γηα
παξάδεηγκα: δηνπξεηηθά, θπθινζπνξίλε A, αληηβηνηηθά ηεο νκάδαο ησλ ακηλνγιπθσζηδψλ
(γεληακπθίλε), ζθεπάζκαηα δηγνμίλεο.
2.

ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ MAG-2

Μην πάπεηε ηο MAG-2
ζε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζην magnesium pidolate ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
ζπζηαηηθφ ηνπ MAG-2.
ζε πεξίπησζε βαξηάο θαξδηαθήο θαη λεθξηθήο (θάζαξζε θξεαηηλίλεο <30 ml/min)
1

-

αλεπάξθεηαο.
ζε πεξίπησζε αθπδάησζεο, πξνδηάζεζεο γηα ιηζίαζε απφ κεηά αζβεζηίνπ (ή καγλεζίνπ) άιαο
θσζθνξηθνχ ακκψληνπ, νμείαο ινίκσμεο νπξνθφξσλ νδψλ.

Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο MAG-2
εάλ εζείο πάζρεηε απφ δηαηαξαρέο θνιπνθνηιηαθήο αγσγηκφηεηαο
εάλ εζείο πάζρεηε απφ δηαηαξαρέο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. ε πξνρσξεκέλα ζηάδηα
λεθξηθήο αλεπάξθεηαο αλακέλεηαη θαηαθξάηεζε καγλεζίνπ θαη ην πξντφλ πξέπεη λα
ρνξεγείηαη κε πξνζνρή θαη κε ζπλερή έιεγρν ησλ επηπέδσλ ηνπ καγλεζίνπ ζηνλ νξφ ηνπ
αίκαηνο. Η ζπγθέληξσζε ηνπ καγλεζίνπ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 1,3
mmol.- εάλ εζείο πάζρεηε απφ ζπλππάξρνπζα ππαζβεζηηαηκία: ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε
ηεο ππνκαγλεζηαηκίαο πξέπεη λα πξνεγείηαη.
Λήτη άλλυν θαπμάκυν
Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη
πξφζθαηα άιια θάξκαθα, αθφκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή.
ε πεξίπησζε ιήςεο ηεηξαθπθιηλψλ, πξέπεη λα κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο κεηαμχ ηεο
ρνξήγεζεο ησλ δχν θαξκάθσλ. Οκνίσο γηα ηα δηθσζθνληθά.
Σν καγλήζην κπνξεί λα πεξηνξίζεη, ιφγσ αληαγσληζκνχ, ηελ απνξξφθεζε νξηζκέλσλ νπζηψλ απφ ηε
γαζηξεληεξηθή νδφ. πλεπψο ζπληζηάηαη φπσο αλαβάιιεηαη, γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο, ε πξφζιεςε
ζηδήξνπ ή αζβεζηίνπ (κφλνλ επί πςειψλ δφζεσλ).
Επίζεο, λα κε ρνξεγείηαη παξεληεξηθά καγλήζην ηαπηφρξνλα κε ηε ιήςε απφ ην ζηφκα.
Η ζπγρνξήγεζε καγλεζίνπ θαη ρνιεθαιζηθεξφιεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξαζβεζηηαηκία.
Κύηζη και θηλαζμόρ
Κχεζε
ηελ θιηληθή πξάμε επαξθήο αξηζκφο κειεηψλ αιιά θαη απμεκέλνο αξηζκφο θπήζεσλ δελ έρνπλ
απνθαιχςεη ηεξαηνγφλν δξάζε ή εκβξπνηνμηθφηεηα ηνπ καγλεζίνπ. Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά
κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην πξντφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, αλ ππάξρεη αλάγθε θαη ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδηφ ηεο.
Γαινπρία
Επεηδή ην καγλήζην δηέξρεηαη ζην κεηξηθφ γάια, ε ρξήζε ηνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο.
Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών
Δελ είλαη γλσζηή θάπνηα επίδξαζε επί ηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλψλ, ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα πξνθιεζεί απφ ην MAG-2 ζηε ζπληζηψκελε δνζνινγία.
ημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με οπιζμένα ζςζηαηικά ηος MAG-2
Σν πξντφλ πεξηέρεη παξαυδξνμπβελδντθνχ λαηξίνπ πξνππιεζηέξα (Ε217) θαη παξαυδξνμπβελδντθνχ
λαηξίνπ κεζπιεζηέξα (Ε219). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (πηζαλφλ κε
θαζπζηέξεζε).

3.

ΠΩ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ MAG-2

Πάληνηε λα παίξλεηε ην MAG-2 απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Εάλ έρεηε
ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ηνλ γηαηξφ ή ηνλ θαξκαθνπνηφ ζαο.
Η κέζε εκεξήζηα αλάγθε ησλ ελειίθσλ πνηθίιεη κεηαμχ 400 θαη 600 mg καγλεζίνπ. Η κέζε
θαλνληθή αλζξψπηλε δίαηηα πεξηέρεη αξθεηέο πνζφηεηεο καγλεζίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ
κεηαβνιηθψλ αλαγθψλ.
Η δνζνινγία πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ, αλάινγα κε ηελ έιιεηςε ηνπ νξγαληζκνχ ζε
2

καγλήζην.
πληζηψκελε εκεξήζηα δνζνινγία:
Ελήιηθεο θαη λένη άλσ ησλ 15 εηψλ: 10 ml, ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο
Παηδηά θαη λένη 2 ½ - 15 εηψλ: 10 ml, δπν θνξέο εκεξεζίσο
Παηδηά έσο 2 ½ εηψλ: 5 – 10 ml, κηα θνξά εκεξεζίσο
Θεξαπεία ζπληήξεζεο θαη πξφιεςεο: 10 ml, κηα έσο δχν θνξέο εκεξεζίσο
Λακβάλεηαη κεηά ην θαγεηφ.
Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε έιιεηςεο καγλεζίνπ, αλέξρεηαη γεληθψο ζε 3–6
εβδνκάδεο.
Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη MAG-2 από ηην κανονική
Όζνλ αθνξά ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε, ππεξδνζνινγία κπνξεί λα παξαηεξεζεί κφλν επί
βαξηάο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ζπλνδεπφκελεο απφ αλνπξία.
Φαξκαθνινγηθέο θαη ηνμηθνινγηθέο δξάζεηο επί απμεκέλσλ επηπέδσλ καγλεζίνπ ζην πιάζκα
Επίπεδα καγλεζίνπ Επίπεδα καγλεζίνπ
ζην πιάζκα (mmol/l) ζην πιάζκα (mg/dl)
>1,5
>3,65
>2,5
>6,08
>3,5
>8,50
>5,0
>12,15
>5,5
>13,37
>7,0
>17,01

πκπηψκαηα θαη αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο
Πηψζε αξηεξηαθήο πίεζεο, λαπηία, έκεηνο
Καηαζηνιή ΚΝ
Ειάηησζε αληαλαθιαζηηθψλ, αιινηψζεηο ηνπ ΗΚΓ
Αξρφκελε θαηαζηνιή αλαπλεπζηηθνχ
Κψκα
Καξδηαθή αλαθνπή, παξάιπζε αλαπλεπζηηθνχ

Αληηκεηψπηζε ππεξδνζνινγίαο: ελπδάησζε κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε έληνλεο δηνχξεζεο,
αηκνθάζαξζε. Μπνξεί λα ρνξεγεζεί, σο αληίδνην, αζβέζηην ελδνθιεβίσο.
Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο MAG-2
Μελ πάξεηε δηπιή δφζε γηα λα αλαπιεξψζεηε ηε δφζε πνπ μεράζαηε.
Εάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην
θαξκαθνπνηφ ζαο.

4.

ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ

Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην MAG-2 κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ
παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
Γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο
Όρη ζπρλά κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ δηαηαξαρέο απφ ην πεπηηθφ (δηάξξνηα, θνηιηαθφ άιγνο), νη νπνίεο
απνδίδνληαη ζε πςειή δφζε ή ζε δπζαλεμία ζε έλα ζπζηαηηθφ ηνπ MAG-2. Πεξηζηαηηθά
ππεξεπαηζζεζίαο ζην pidolate ή ζε θάπνην έθδνρν ηνπ MAG-2 έρνπλ αλαθεξζεί κφλν ζε ζπάληεο
πεξηπηψζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπληζηάηαη ε δηαθνπή ηνπ πξντφληνο θαη ε ρνξήγεζε ελφο απφ
ηνπ ζηφκαηνο ή παξεληεξηθψο ρνξεγνχκελνπ αληηηζηακηληθνχ.
Τπεξκαγλεζηαηκία απφ ππέξκεηξε ρνξήγεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαπλεπζηηθή κπτθή παξάιπζε,
δηαηαξαρή ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, θνιπνθνηιηαθφ απνθιεηζκφ, θαξδηαθή αλαθνπή. Η ηνμηθή δξάζε
ηνπ ζηελ θαξδηά είλαη ζπρλφηεξε κε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε δαρηπιίηηδνο.
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Ύζηεξα απφ παξαηεηακέλε ζεξαπεία ή ππεξβνιηθή δνζνινγία είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ
ζπκπηψκαηα θνπψζεσο, ηα νπνία είλαη ελδεηθηηθά αλσκάισο απμεκέλσλ ζπγθεληξψζεσλ καγλεζίνπ
ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο. Σα ζπκπηψκαηα εμαθαλίδνληαη κε ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο θαη
ειέγρνληαη μαλά ηα επίπεδα ηνπ καγλεζίνπ.
Εάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα
πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην
θαξκαθνπνηφ ζαο.

5.

ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ MAG-2

Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά.
Φπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 25νC.
Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην MAG-2 κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηζήκαλζε ζην
θνπηί θαη ζην θηαιίδην κεηά ην «ΛΗΞΗ». Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ
αλαθέξεηαη.
Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηείζηε ην
θαξκαθνπνηφ ζαο πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα
βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

6.

ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ

Σι πεπιέσει ηο MAG-2
-

Η δξαζηηθή νπζία(εο) είλαη ην magnesium pidolate. 10 ml πεξηέρνπλ 1,5g Magnesium pidolate
πνπ αληηζηνηρεί ζε 122 mg ζηνηρεηαθνχ καγλεζίνπ.
Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη ζαθραξίλε λαηξηνχρνο, παξαυδξνμπβελδντθνχ λαηξίνπ
πξνππιεζηέξαο (Ε217), παξαυδξνμπβελδντθνχ λαηξίνπ κεζπιεζηέξαο (Ε219), άξσκα
πνξηνθαιηνχ, θηηξηθφ νμχ άλπδξν, χδσξ θεθαζαξκέλν.

Εμθάνιζη ηος MAG-2 και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ
Γπάιηλν θηαιίδην ησλ 10 ml. 20 θηαιίδηα ζπζθεπάδνληαη καδί κε ηελ έληππε νδεγία ρξήζεσο ζε
θνπηί απφ ραξηφλη.
Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπία και παπαγυγόρ
GALENICA A.Ε.
Ειεπζεξίαο 4, 145 64 Κεθηζηά
Σει : 210 5281700
Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ζηιρ 15/9/2011
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