ASPAFAR® FARMAPOL

POSTAĆ I SKŁAD

Tabletki, 1 tabletka zawiera 17 mg jonow magnezu w postaci 250 mg magnezu
wodoroasparaginianu czterowodnego (Magnesii hydroaspartas) i 54 mg jonow potasu w
postaci 250 mg potasu wodoroasparaginianu połwodnego (Kalii hydroaspartas)

WSKAZANIA DO
ZASTOSOWANIA

Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu (gdy nie jest konieczne podawanie drogą dozylną):
w niemiarowosciach i nadpobudliwosci serca – zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu;
profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrozeniu zawałem; w
rekonwalescencji pozawałowej; po przebytych chorobach zakaznych lub zabiegach
chirurgicznych, w przebiegu, ktorych doszło do utraty magnezu i potasu; jako lek
przeciwdziałający niepoządanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydow nasercowych
i lekow moczopędnych (np. tiazydow, furosemidu).

DAWKOWANIE I
SPOSÓB PODAWANIA

Dorosli: 1 do 3 tabletek 2 razy na dobę, co oznacza, ze nie więcej niz 6 tabletek na dobę. Podanie
doustne. Zaleca się przyjmowanie rano i wieczorem, po posiłku, popijając wodą. Produktu
leczniczego Aspafar Farmapol nie nalezy stosowac u dzieci w wieku ponizej 12 lat.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrazliwosc na magnezu wodoroasparaginian czterowodny, potasu wodoroasparaginian
połwodny lub na ktorąkolwiek substancję pomocniczą (skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk,
magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa typ C, celuloza mikrokrystaliczna).
Hipermagnezemia, cięzka niewydolnosc nerek, zakazenia drog moczowych, hiperkaliemia,
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bradykardia, myasthenia gravis.

SPECJALNE
OSTRZEŻENIA I
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
DOTYCZĄCE
STOSOWANIA

Podczas długotrwałego stosowania nalezy kontrolowac stęzenie magnezu i potasu w osoczu.
Ostroznie stosowac u pacjentow z chorobą wrzodową zołądka. Produkt leczniczy nie powinien
byc stosowany u pacjentow z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją
fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy.

DZIAŁANIA
NIEPOŻĄDANE

Nie zgłaszano przy zalecanym dawkowaniu. Mozliwe jest wystąpienie hiperkaliemii z
zaburzeniami rytmu serca (zwłaszcza u pacjentow z niewydolnoscią nerek), dolegliwosci
zołądkowo-jelitowych (nudnosci, wymioty, biegunka), uczucia metalicznego smaku.
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