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Biotebal 5 mg x 90 tabl
 

Cena: 65,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Biotebal 5 mg w postaci tabletek z biotyną jest produktem przeznaczonym do regularnego przyjmowania doustnego. Na co jest
Biotebal 5 mg? Wskazaniem do stosowania leku są niedobory biotyny w organizmie. Biotyna jest ważną witaminą, która ma wpływ na
kondycję włosów i paznokci, a także istotna jest dla kondycji skóry. Na niedobory biotyny mogą wskazywać problemy z nadmiernym
wypadaniem włosów oraz łamliwość paznokci. Lek Biotebal 5 mg może być też wskazany w przypadku zaburzeń wzrostu paznokci i
włosów, a także w przypadku występujących u pacjenta stanów zapalnych skóry wokół ust i nosa czy oczu. Lek uzupełnia poziom
biotyny w organizmie, co może pomóc w zredukowaniu wyżej wymienionych objawów. Biotyna wspomaga tworzenie keratyny oraz
wpływa na różnicowanie się komórek naskórka, paznokci i włosów, przez co korzystnie wpływa na ich kondycję i wygląd.

W opakowaniu znajduje się 90 tabletek Biotebal 5 mg. W skład 1 tabletki leku wchodzi 5 mg biotyny oraz składniki pomocnicze. Przed
zastosowaniem leku Biotebal 5 mg należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Wszelkie wątpliwości pojawiające się
podczas lektury ulotki należy omówić z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli lekarz nie wyda innych zaleceń, rekomendowane w ulotce
dawkowanie Biotebal 5 mg powinno być przez pacjenta przestrzegane. Zalecana dawka dzienna Biotebal 5 mg to 1 tabletka na dobę.
Lek powinien być stosowany regularnie i nie należy przyjmować go w dawkach większych od wskazanych. Nie należy jednocześnie
spożywać surowego jajka kurzego, gdyż może ono zmniejszać wchłanianie biotyny. Do zmniejszenia poziomu biotyny we krwi
przyczynia się też alkohol, o czym również należy pamiętać, poza tym do zmniejszenia poziomu biotyny we krwi przyczyniają się też
niektóre leki, w tym leku przeciwdrgawkowe.

U niektórych pacjentów stosujących lek Biotebal 5 mg mogą wystąpić działania niepożądane, jednak nie u każdego się one pojawiają.
Lek może w pojedynczych przypadkach przyczyniać się do zaburzeń żołądkowo-jelitowych bądź pokrzywki. Jeśli pacjent zaobserwuje u
siebie jakiekolwiek działania niepożądane leku, w tym skutki uboczne Biotebal 5 mg nieopisane w ulotce, powinien skonsultować się z
lekarzem. Należy mieć na uwadze, że przyjmowanie biotyny może zakłócać niektóre badania laboratoryjne – przed niektórymi
badaniami zaleca się zatem odstawienie preparatu na przynajmniej 3 dni wcześniej. Lista badań, o których mowa, zamieszczona została
w ulotce.

Tabletki Biotebal 5 mg mają przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku można z nich korzystać. Leku nie należy stosować w
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przypadku nadwrażliwości na choć jeden ze składników tabletek. Dawka biotyny zawarta w tabletkach Biotebal 5 mg przekracza
codzienne zapotrzebowanie na tą witaminę pacjentek w ciąży i karmiących piersią, dlatego nie zaleca się stosowanie leku w tych
przypadkach. Lek powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i należy chronić go przed wilgocią. Z tabletek Biotebal 5 mg
nie należy korzystać, gdy minie podana na opakowaniu data ważności.

Skład

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

Działania niepożądane
Jak każdy lek, również Biotebal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka.

Przechowywanie
Biotebal należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.
Lek powinien być przechowywany w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej - maksymalnie do 30 stopni Celsjusza.
Preparat należy chronić przed wilgocią.

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 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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