
Vitamina b6 bula pdf

 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=vitamina%20b6%20bula%20pdf


Seis-B® 100 mg De Formas e Apresentações Farmacústicas de Tredoxia de Tredoxina de 100 mgs - Caixas de 20 comprimidos USO ADULTO E PEDIÁTRICO A composição da tábua de seis beach contém: Cloridrito de Piridoxina ................................ 100 mgExcipiente* q.s.p. ............................. 1 comprimido* excipientes: polivinylpyrrolide, lactose1, amido de milho, melósia de croscar sodic, estearato
de magnésio, metabissulfeto de sódio. Efeito esperado da droga: SEIS-B® é vitamina2 B6 ou cloridrato de piridoxina, um componente de vários alimentos, essencial para o metabolismo3 e manutenção da saúde4. Em alguns casos, é necessário complementar a quantidade de piridoxina (vitamina 2 B6) conforme prescrito pelo médico. Sua necessidade de seis-B® pode ser aumentada em algumas
situações como alcoolismo, queimaduras, diarreia5, diarreia6, doenças hepáticas 7 ou intestinais, hipertireoidismo8, estresse, tratamento com contraceptivos contendo estrogênio ou síndrome do estresse pré-menstrual9. Cuidados de armazenamento: Os comprimidos SIX-B® devem ser armazenados em suas embalagens originais à temperatura ambiente (entre 15 e 30)? C), longe da umidade e
protegido da luz. Prazo de validade: Não utilize medicamentos com validade expirada. O prazo de validade da SIX-B® impresso na embalagem e é de 24 meses após a data de fabricação. Gravidez10 e amamentação11: Informe o seu médico sobre a ocorrência da gravidez10 durante ou após o tratamento. Durante a gravidez10 sua necessidade de vitaminas é aumentada, no entanto, doses excessivas
de piridoxina (vitamina 2 B6) podem prejudicar o bebê. Diga ao seu médico se você está amamentando. Cuidados com a administração: orientação do seu médico, sempre levando em conta os horários, doses e duração do tratamento. Interrupção do tratamento: Não pare o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Efeitos Colaterais: Informe seu médico sobre a ocorrência de reações
desagradáveis. Os efeitos colaterais são raros, mas podem manifestar-se como ácido estomacal, indigestão e náusea12, especialmente quando se utiliza doses de 150 a 200 mg/dia. TODO ARZNEIMITTEL DEVE SER UMA MÃO PARA AS CRIANÇAS. Ingestão simultânea com outras substâncias: Cloridrito de piridoxina (vitamina 2 B6) acelera a degradação de levodopa e, assim, reduz a precisão desta
droga no tratamento da doença de Parkinson13. Isoniazida, ciclosserina, ethionmia, hidrazina, penicilina e imunossupressores são antagonistas da piridoxina (vitamina 2 B6). O uso prolongado de uma dessas drogas pode causar deficiência de piridoxina (vitamina 2 B6), com anemia subsequente14 ou neurite periférica15. Administração de seis-B® reduz os efeitos colaterais neurológicos16 associados
ao uso dessas drogas. Contraindicações e precauções: informe ao seu médico sobre quaisquer medicamentos que você use antes de iniciar ou durante o tratamento. SIX-B® e contraindicado Pacientes17 alérgicos à piridoxina (vitamina 2 B6). Latas de Latas (2 a 6 gramas/dia) por vários meses pode causar neuropatia sensorial. Consulte regularmente seu médico durante o tratamento e realize os
exames adicionais desejados. Riscos da automedicação: NÃO TOME REMÉDIOS SEM O SEU MÉDICO; Pode para sua saúde4. Informações técnicas de propriedades de Seis-BSEIS-B® contém cloridrato de piridoxina ou vitamina 2 B6, uma coenzima envolvida em várias funções metabólicas relacionadas ao uso de proteínas18, carboidratos e lipídios. Piridoxina e fosforila no corpo piridoxal-5'-fosfato
e, em menor grau, fosfato de piridoxamina, coenzima de transminases, descarboxilases, desaminases e outras enzimas importantes no metabolismo proteico3. A Síndrome da Tensão Pré-Menstrual9 (TPM) é caracterizada por: alongamento abdominal, edema19 das extremidades, mastalgia20, labilidade emocional (crise espontânea do vinho, ansiedade, depressão, irritabilidade), fadiga21, letargia22,
constipação23, acne24, dor de cabeça25 e aumento do apetite. Uma das terapias mais utilizadas nesses casos é a administração de vitamina 2 B6 (piridoxina) porque a piridoxina e a coenzima são uma variedade de enzimas no metabolismo de aminoácidos3. A piridoxina é um cofator no metabolismo3 do triptofano (precursor da serotonina), e também no metabolismo da tyrosina326 (precursor de
dopamina27 e norepinefrina28) e glutamato (gaba precursor29). Baixos níveis de dopamina27 e serotonina desencadeiam altos níveis de prolactina30 e aldosterona, o que explica a retenção de água. Portanto, a piridoxina agiria de forma multifatorial, em cada um desses níveis, suavizando e normalizando os efeitos do STPM. A piridoxina (vitamina 2 B6) afeta o metabolismo de3 de certas drogas e é
administrada profilaticamente aos pacientes que recebem isoniazida para evitar o desenvolvimento de neurite periférica15. Além disso, piridoxina (vitamina 2 B6) e um antídoto31 para convulsões e acidose32 em pacientes que tomam uma superdose isoniazida. A concentração de fosfato piridoxal é reduzida no sangue33 em gestantes ou mulheres que tomam contraceptivos orais. Mulheres que relatam
sintomas34 de depressão enquanto tomam contraceptivos orais podem ter deficiências de piridoxina e responder positivamente a um suplemento diário de 50 mg de vitamina2. FarmacocinéticaGastrointestinal e boa absorção. Meia-vida entre 15 e 20 dias. A concentração plasmática ideal e a ordem de magnitude de 60 nmol por litro. Metabolismo3 e eliminaçãoPiroxioxina, piridoxal e piridoxamina são
rapidamente absorvidas do trato gastrointestinal após hidrólise hidrolise de seus derivados fosfoilados. Fosfato piridoxal é responsável por pelo menos 60% da vitamina 2 B6 circulante. Acredita-se que o piridoxal seja a forma primária que cruza as membranas celulares e está presente em praticamente todas as células35. Em humanos, o principal produto de excreção após a derinseção é das três formas
de vitamina2 e do ácido 4-piridoxico, que é formado pela ação da aldeidooxidase hepática36 no piridoxal livre. Predominantemente armazenamento hepático e biotransformação. Excreção renal37. Indicações de Seis-B Na profilaxia e tratamento de condições de deficiência de piridoxina (vitamina2 B6): alcoolismo, Queimaduras, distúrbios metabólicos congênitos38 (cistationuria, hiperoxaluria,
homocistinuria, aciduria xanturenica), febre crônica39, retomia de gases, hemodialise40, hipertireoidismo8, infecções41, doenças intestinais (doença celíaca, diarreia5, enterite regional, abeto), síndrome de absorção de ma9 associada à doença hepática. Pode ser indicado ao usar os seguintes medicamentos: ciclosserina, ethilazina, hidrazina, imunossupressores, isoniazida, penicilina e contraceptivos
orais que contêm estrogênio42 quando os pacientes experimentam depressão ou outros distúrbios associados a pílulas anticoncepcionais. A piridoxina também é indicada em casos de Síndrome da Tensão Pré-menstrual9 (TPM), onde estão presentes os seguintes sintomas34: alongamento abdominal, edema19 de extremidades, mastalgia20, labilidade emocional (crise espontânea do vinho, ansiedade,
depressão, irritabilidade), fadiga21, letargia222, constipação23, acne24, dor de cabeça25 e aumento do apetite. Contraindicações de reações de seis-bhypersensibilidade à vitamina 2 B6 ou aos constituintes da formulação. Precauções e avisos de seis BMegados (2 a 6 gramas/dia) por vários meses podem causar neuropatia sensorial grave. O cloridrato de piridoxina acelera a degradação da levodopa e
reduz assim a eficácia desta droga. Os pacientes que recebem levodopa devem receber doses adicionais de vitamina 2 B6, a menos que o tratamento levodopa esteja associado a um inibidor de descarboxilase quando não for produzida interação. Alterações em testes laboratoriais a piridoxina pode causar falso-positivo ao determinar o urobilinogênio ao usar o reagente de Ehrlich. Gestações10 Mulheres
grávidas expostas a altas doses de piridoxina (200 mg/dia por mais de 30 dias) podem produzir síndrome de dependência de piridoxina9 em recém-nascidos. Pediatria Nenhum problema foi relatado com a tomada de doses diárias recomendadas. O uso de doses mais elevadas em crianças deve estar em conformidade com controles rigorosos e critérios médicos. Interações medicamentosas de
interações bioquímicas de seis BBioquímicos ocorrem entre fosfato piridoxal e certas drogas e toxinas43. Isoniazida, ciclosenrina, ethionmia, hidrazina, penicilina e imunossupressores são antagonistas da vitamina 2 B6. O uso prolongado de uma dessas drogas pode causar deficiência de vitamina 2 B6, com anemia14 subsequente ou neurite periférica15. Administração de seis-B® reduz os efeitos
colaterais neurológicos16 associados ao uso desses compostos. Piridoxina (Vitamina 2 aumenta a descarboxinação periférica de levodopa e reduz sua eficácia no tratamento de Os efeitos colaterais indesejados de seis B, que na verdade são devidos apenas à piridoxina, raramente são relatados; descrito como desconforto com ácido estomacal, indigestão e náusea12 apenas em doses de 150 a 200
mg/dia, embora tenha sido relatada neuropatia periférica com ingestão de 200 mg/dia por mais de 30 dias. Dosagem de seis B Administrar os comprimidos com meio copo de água sem mastigá-los. Adultos e crianças acima de 2 anos:Síndrome da dependência da piridoxina9:Comece com 25 a 600 mg/diaAtenência: 50 mg/dia permanenteDults:Deficiência induzida por drogas:Prevenção: 10 a 50 mg/dia
(penicilina)100 a 300 mg/dia (ciclosserina, hidratante, isoniazida)tratamento: 50 a 200 mg/dia durante 3 semanas de intenção: 25 a 100 mg/dia, se necessário, para evitar recidiva44. Alcoolismo: 50 mg/dia durante 2 a 4 semanas; se a anemia estiver correta14, o tratamento deve ser continuado indefinidamente para evitar a recidiva44. Anemia hereditária sideroblástica45: 200 a 600 mg/dia durante 1 a 2
meses. No caso de uma resposta terapêutica46, mantenha de 30 a 50 mg/dia permanentemente. Síndrome do estresse pré-menstrual9:50 a 200 mgs diariamente nos 10 dias anteriores à menstruação47. Depressão devido ao uso de contraceptivos: 50 a 200 mgs por dia, indefinidamente, a critério médico. Comportamento em overdose de Seis-B A administração de altas doses diárias (mais de 500
mg/dia) por um período maior de tempo pode produzir neuropatia sensorial periférica que é reversível com a suspensão de medicamentos. Pacientes idosos de seis a dois B O mesmo tratamento recomendado para os pacientes deve ser observado17 adultos. SIGA O TIPO DE USO CORRETAMENTE; SINTOMAS NÃO DESAPARECENDO34, PROCURE UM MÉDICO. Lote Nº. Data de fabricação e
validade: veja Cartucho.MS - 1.0118.0154Pharmaceutical Responsavel:Dr. Eduardo Sergio Medeiros MaglianoCRF SP no APSEN FARMAC-UTICA S/ARua La Paz, nº /67 - Santo AmaroCEP 04755-020 - São Paulo - SPCNPJ 62.462.015/0001-2Brasileira Industrial
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