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Biotebal 5 mg x 30 tabl
 

Cena: 26,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Biotebal to lek w formie tabletek, który został stworzony z myślą o osobach zmagających się z niedoborem biotyny. To witamina
zaliczana do grupy witamin B rozpuszczalna w wodzie. Przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą. Należy także poinformować ich o lekach, które pacjent stale, skończył ostatnio przyjmować lub ma zamiar zacząć
stosować w najbliższym czasie. Osoby zażywające Biotebal powinny zwracać uwagę na fakt, ze biotyna może zniekształcać wyniki
niektórych badań laboratoryjnych ze względu na jej wpływ na część metod wykonywania oznaczeń. Jednak nie wpływa na faktyczne
wartości hormonów, pozostałych parametrów oraz zawartości leków we krwi. Osoby, które planują wykonanie takich badań jak
zawartość troponiny w organizmie, hCG, digoksyny, FT4, FT3, PSA, kortyzolu, 25(OH)D czy TSH powinny przerwać zażywanie Biotebalu
na trzy dni przed wykonaniem badań, chyba że otrzymają inne informacje od laboratorium. Warto pamiętać również o tym, że biotyna
może znajdować się w innych preparatach wielowitaminowych lub suplementach diety na włosy i paznokcie, tym samym wpływając na
wyniki badań.

Do zmniejszenia poziomu biotyny we krwi przyczyniają się m.in. leki przeciwdrgawkowe, takie jak fenobarbital, Prymidon, Fenytoina czy
Karbamazepina. Co więcej, na przyspieszenie rozpadu biotyny w tkankach mogą wpływać hormony steroidowe. Osoby przyjmujące 
Biotebal nie powinny jednocześnie spożywać produktów zawierających surowe białko jaja kurzego, gdyż może ono ograniczyć
wchłanianie biotyny. Wynika to z obecności w nim awidyny i zasadowej glikoproteiny, która może łączyć się z biotyną. W ten sposób jest
ona inaktywowana, co uniemożliwia jej wchłanianie. Ponadto zaleca się rezygnację z alkoholu podczas zażywania biotyny, z uwagi na
jego wpływ na zmniejszenie jej stężenia we krwi oraz z palenia papierosów, gdyż przyspiesza ono jej przetwarzanie. W efekcie może to
wpłynąć na jej niedobór i mniejsze efekty terapii. Kolejnym czynnikiem, który może przyczynić się do zmniejszenia stężenia biotyny we
krwi lub zmniejszenia siły jej działania są antybiotyki ze względu na ryzyko zaburzenia funkcji mikroflory jelitowej.

Z uwagi na fakt, że ilość biotyny znajdująca się w leku przewyższa jej dzienne spożycie dla kobiet będących w ciąży, preparatu nie wolno
stosować w tym okresie. To samo dotyczy kobiet karmiących piersią. Biotyna przenika do mleka ludzkiego, jednak dotychczas
przeprowadzone badania nie wykazały, aby wpływała na niemowlę, które jest karmione piersią. Biotebal nie wpływa niekorzystnie na
czynności związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn, dlatego może być bezpiecznie stosowany.
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Osoby, które regularnie stosują lek i pominą zażycie nie powinny przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia. Niemniej do tej pory
nie odnotowano przypadków przedawkowania biotyny z powodu przyjęcia dawki większej niż zalecana. Biotebal nie może być
przechowywany w temperaturze przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Lek należy trzymać w oryginalnym opakowaniu, co pozwoli lepiej
zabezpieczyć go przed wilgocią. Miejsce przechowywania musi być niedostępne i niewidoczne dla dzieci.

Termin ważności został umieszczony na opakowaniu po słowie “EXP” i dotyczy on ostatniego dnia podanego miesiąca. Lek nie może
być stosowany po upłynięciu wskazanego terminu. Tabletki wyróżniają się białym kolorem i gładką powierzchnią, są też płaskie. Podaje
się je doustnie, popijając szklanką wody. Leki znajdują się w blistrach wykonanych z folii aluminium/PVC. Biotebal jest bardzo wygodny
w dawkowaniu ze względu na konieczność zażywania jednej tabletki dziennie. Opakowanie wystarcza na miesiąc kuracji. Możliwa
długość terapii nie została określona, a okres stosowania jest zależny od tego, w jakim stanie jest pacjent. Dlatego niemożliwe jest
podanie ogólnych zaleceń. Na skuteczność leczenia wpływa regularne zażywanie tego preparatu witaminowego. Osoby, które zmagają
się z wypadaniem włosów i łamliwością paznokci wynikającymi z niedoboru biotyny, mogą zauważyć pierwsze efekty kuracji najszybciej
po 2–3 miesiącach od jej rozpoczęcia.

Skład

Substancją czynną leku jest biotyna. Każda tabletka zawiera 5 mg biotyny.
Pozostałe składniki leku to: sorbitol (E420), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.

Wskazania i działanie
Lek Biotebal należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie,
zaliczaną do grupy witamin B. Biotebal stosuje się w niedoborze biotyny.

Lek Biotebal może być stosowany w wynikających z niedoboru biotyny przypadkach:

wypadania włosów,
zaburzeń wzrostu paznokci i włosów oraz ich nadmiernej łamliwości
stanów zapalnych skóry zlokalizowanych wokół oczu, nosa, ust.

Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny (białka budulcowego) i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci,
wyraźnie poprawiając ich stan. Każda tabletka preparatu Biotebal zawiera aż 5 mg biotyny.

Najlepsze efekty działania leku Biotebal zauważalne są przy jego regularnym stosowaniu. Jedno opakowanie leku Biotebal zawiera 30
tabletek, co wystarcza na miesiąc regularnego stosowania.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Biotebal:
Jeśli pacjent ma uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie
Lek Biotebal należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka:
zwykle 5 mg na dobę.
Uwaga:
lek należy stosować regularnie.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Biotebal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka.

Podmiot odpowiedzialny
Polfa Warszawa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 2019.03.15

Informacje prawne
Biotebal. Skład: Tabletki. 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (E 420). Wskazania:
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Niedobór biotyny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.
Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul.
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl . ChPL z dnia 2019.03.15

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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