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Biotebal Max 10mg 30tabl.
 

cena: 36,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wskazania: biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci,
poprawiając ich stan.

Działanie: lek należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie,
zaliczaną do grupy witamin B. Biotebal Maxstosuje się w niedoborze biotyny. Niedobór biotyny powoduje u ludzi zapalenie skóry
zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, zapalenie spojówek, zaburzenia wzrostu paznokci i włosów oraz ich nadmierną łamliwość,
zaburzenia przemiany tłuszczów.

Dawkowanie: dorośli: 5mg do 10mg na dobę. Zwykle zalecana dawka wynosi 5mg na dobę lub w przypadkach nasilonych objawów
10mg na dobę.

Skład: 1 tabletka zawiera: substancję czynną: biotynę 10mg. Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, celuloza mikrostaliczna, powidon
K 30, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania: uczulenie (nadwrażliwość) na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Biotebal Max.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: lek zawiera laktozę jednowodną i sód. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Podczas przyjmowania leku nie należy jednocześnie
spożywać surowego białka jaja kurzego, ponieważ może to spowodować zahamowanie wchłaniania biotyny.

Interakcje z innymi lekami: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach,
również tych, które wydawane są bez recepty. Leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon) oraz alkohol
powodują zmniejszenie stężenia biotyny we krwi. Hormony steroidowe mogą przyspieszać proces rozpadu biotyny w tkankach.

Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ilość biotyny zawarta w
leku Biotebal Max znacznie przekracza zalecone dzienne spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy stosować u kobiet w tym
okresie. Ilość biotyny zawarta w leku znacznie przekracza zalecone dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią. Biotyna przenika do
mleka kobiecego, jednak nie stwierdzono, aby wpływało to na niemowlę karmione piersią. Z tego powodu leku nie należy stosować u
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kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: właściwości biotyny oraz rodzaj stwierdzanych działań niepożądanych wskazują, że lek
nie wpływa niekorzystnie na wykonywanie tych czynności
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