
1 

                                                         PAKENDI INFOLEHT 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 
MAGNE-B6 täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga. 
- Kui pärast 30 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma 

arsti poole. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on MAGNE-B6 ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne MAGNE-B6 kasutamist 
3. Kuidas MAGNE-B6  kasutada  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. MAGNE-B6 säilitamine 
6. Lisainfo 
 
MAGNE-B6, suukaudne lahus 
 
- Toimeaine on magneesiumlaktaatdihüdraat, magneesiumpidolaat ja püridoksiin vesinikkloriid.  
Üks ampull (10 ml) sisaldab: 
magneesiumlaktaatdihüdraati 0,186 g ja magneesiumpidolaati 0,936 g mis vastab 100 mg 
magneesiumile (4,12 mmol); 
püridoksiin vesinikkloriidi (Vitamiin B6) 10 mg  
 
-        Abiained: naatriumdisulfit, naatriumsahhariin, kirsikaramellimaitseaine, puhastatud vesi. 
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1. MIS RAVIM ON MAGNE-B6 JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
MAGNE-B6 kasutatakse magneesiumi  ja vitamiin B6 vaeguse vältimiseks ja raviks. 
 
Magneesiumi preparaate soovitab patsiendile tavaliselt arst, kuna magneesiumi vaeguse varajane 
diagnoosimine on võimalik ainult kliiniliste sümptomite alusel. 
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Juhul, kui tervislik seisund ei parane Magne B6 kasutamise järgselt, peab kindlasti pöörduma uuesti 
arsti poole. 
Magneesium on mikroelement, mis on organismis rakusiseselt katiooni kujul. 
Magneesiumivaegus võib esmaselt olla tingitud magneesiumi ainevahetuse kaasasündinud 
puudulikkusest, või teiseselt olla tingitud tarbimisvaegusest (alatoitumus, alkoholism, parenteraalne 
toitmine), suurenenud vajadusest kasvanud vaimse ja füüsilise koormuse korral (noorukid kiire kasvu 
perioodil, sportlased), imendumishäire seedetraktist (krooniline kõhulahtisus, mao-soole fistul, 
kõrvalkilpnäärmete vaegtalitlus), või tingituna ulatuslikust kaost neerude kaudu (neerutorukeste 
haigus, märkimisväärne liigkusesus, diureetikumide kuritarvitamine, krooniline neeruvaagnapõletik, 
primaarne hüperaldosteronism, ravi tsisplatiiniga). 
Kuna magneesium osaleb paljudes ensümaatilistes reaktsioonides, tuleb arvestada magneesiumi 
vaeguse võimalusega järgmiste kliiniliste sümptomite olemasolul: närvilisus, ärrituvus, kurnatus, 
väsimus, kerged unehäired, spastilised kõhuvalud, südamekloppimine, lihaste krambid, tundlikkuse 
häired.  
Samaaegse kaltsiumi vaeguse korral, tuleb magneesiumi vaegus korrigeerida enne 
kaltsiumipreparaatide kasutama hakkamist. 
Magneesiumi vaegusest tingitud sümptomid kaovad tavaliselt ühe kuu jooksul pärast ravi algust.  
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE MAGNE-B6 KASUTAMIST  
 
Ärge kasutage MAGNE B6: 
- kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeainete või Magne B6 mõne koostisosa suhtes,  
- kui teil on raske neerupuudulikus, 
-         kui te kasutate samaaegselt levodopa preparaate. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MAGNE-B6: 
kui te põete neeruhaigust, kuna  võib tekkida hüpermagneseemia oht.   
 
Rasedus 
Kliinilised uuringud piisava arvu rasedatega ei ole tõestanud mingeid väärarengute teket ega 
lootetoksilisi toimeid. Magneesiumi võib vajadusel raseduse ajal kasutada.  
Kui te  olete rase või kahtlustate rasedust,  enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga. 
 
Imetamine 
Kuna magneesium eritub rinnapiima, tuleb imetamise ajal magneesiumi kasutamisest hoiduda. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine: 
MAGNE-B6 ei tohiks avaldada mõju teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. 
 
Oluline teave mõningate MAGNE-B6  koostisainete suhtes: 
Preparaat sisaldab sulfitit, mis võib põhjustada või süvendada allergilist tüüpi reaktsioone, sh 
anafülaktilised reaktsioonid. 
 
Kasutamine  koos teiste ravimitega: 
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa 
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Samaaegne levodopa preparaatide kasutamine ei ole lubatud. 
Samaaegne fosfaate või kaltsiumi sisaldavate preparaatide manustamine ei ole soovitatav, sest need 
ained pärsivad magneesiumi imendumist soolestikust. Samaaegse kaltsiumi vaeguse korral tuleb 
magneesiumi vaegus korrigeerida enne kaltsiumipreparaatide kasutama hakkamist. 
Kui te samal ajal kasutate suukaudseid tetratsükliini preparaate, tuleb Magne B6 võtta sellest vähemalt 
3 tundi hiljem. 
 
3. KUIDAS MAGNE-B6 KASUTADA 
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NB! Alla 6-aastastele lastele tohib Magne B6 lahust kasutada ainult arsti soovitusel. 
Tavalised annused on:  
 
Profülaktiline annus: 
Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed: 1...2 ampulli sisu päevas söögi aegadel.  
Nooremad lapsed - ainult arsti ettekirjutusel. 
 
Raviannus: 
Täiskasvanud: kuni 3 ampulli sisu päevas, jaotatuna 2…3 manustamiskorraks söögi aegadel.  
 
Lapsed: 

• alla 6. aastastele (kehakaaluga üle 10 kg ) võib kasutada vaid arsti soovitusel annuses 
5…10 mg/kg päevas; 

• alates 6. eluaastast (kehakaaluga üle 20 kg), arvestades soovitatavat magneesiumi annust 5…10 
mg/kg päevas, 1…2 ampulli sisu päevas, jaotatuna 2 manustamiskorrale; 

• üle 14-aastastele (kehakaaluga üle 50 kg) võib manustada täiskasvanute annuseid. 
 
Ampulli sisu lahjendatakse poole klaasitäie veega. 
Ampulli avamiseks ei ole vaja erivahendeid või viili. Ampulli avamiseks mähkige ampulli kooniline 
ots millegagi kinni ja järsu liigutusega murdke see ära. 
 
Ravi tuleb lõpetada niipea kui magneesiumi sisaldus normaliseerub. 
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. 
Kui teil on tunne, et MAGNE-B6  toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või 
apteekrile. 
 
Kui te võtate MAGNE-B6 rohkem kui ette nähtud: 
Teatage sellest kohe arstile või apteekrile, kes oskavad teile vajadusel nõu anda. 
 
Kui te unustate MAGNE-B6 kasutada: 
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka MAGNE-B6 põhjustada kõrvaltoimeid. 
Teatatud on nahareaktsioonidest. Harva on esinenud kõhulahtisust ja kõhuvalu. 
Väga harva tekivad allergilised reaktsioonid. 
Kõrvaltoimete esinemisel  võtke ühendust oma arsti või apteekriga. 
Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest 
oma arsti või apteekrit. 
 
5.  MAGNE-B6 SÄILITAMINE 
 
Hoida temperatuuril kuni 25º C, valguse eest kaitstult. 
Mitte kasutada pärast kõlblikkusaja lõppu. 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas! 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole. 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn 
Tel 6 273 488, faks 6 273 481 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2007 


