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Biotebal max 10 mg x 30 tabl
 

Cena: 39,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Lek Biotebal Max zawiera biotynę, która jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do witamin z grupy B. Preparat zalecany jest
do stosowania przez pacjentów, którzy zmagają się z niedoborem biotyny i u których występują następujące objawy:

wypadanie włosów;
zaburzenia wzrostu włosów i paznokci;
stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu.

Biotebal Max należy stosować dopiero po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn pojawienia się powyższych objawów. Co ważne,
biotyna zawarta w leku Biotebal Max jest odpowiedzialna za wspomaganie procesu powstawania kreatyny, a także różnicowania się
komórek naskórka, włosów i paznokci.

Skład
1 tabletka zawiera:

substancję czynną: 10 mg biotyny
substancje pomocnicze: 107,8 mg laktozy jednowodnej, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, kroskarmeloza sodowa,
krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

Dawkowanie
Dorośli: 5-10 mg na dobę. Zalecana dawka dzienna wynosi 5 mg, natomiast w przypadku nasilonych objawów może być zwiększona do
10 mg na dobę.
Dzieci i młodzież: Biotebal Max można stosować u dzieci i młodzieży po skonsultowaniu się z lekarzem, który ustala optymalne
dawkowanie i czas stosowania zgodnie z objawami i stanem zdrowia pacjenta.
Czas leczenia objawów niedoboru biotyny jest uzależniony od stanu pacjenta oraz przebiegu jego choroby. Według badań ustępowanie
objawów powinno pojawić się po około 4 tygodniach od rozpoczęcia stosowania leku Biotebal Max.
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Przeciwwskazania
Podobnie jak każdy lek, Biotebal Max może wywołać szereg działań niepożądanych, w tym alergię skórną (pokrzywkę, która występuje
bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób).

Interakcje z innymi lekami
Przed rozpoczęciem stosowania leku Biotebal Max należy uprzedzić lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych przez nas
lekach obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujemy przyjmować, w tym także tych bez recepty. Tabletki Biotebal Max mogą
wchodzić w interakcje z następującymi grupami leków:

lekami przeciwgorączkowymi;
kwasem pantotenowym;
kwasem pionowym;
alkoholem;
hormonami steroidowymi;
antybiotykami;
awidyną;
kwasem nikotynowym (palenie papierosów).

Stosowanie leku w ciąży lub podczas karmienia piersią
Przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek Biotebal Max należy uprzedzić lekarza lub farmaceutę o tym, że jesteśmy w ciąży,
przypuszczamy, że możemy być w ciąży, planujemy dziecko lub karmimy piersią.
Ciąża: ilość biotyny zawarta w Biotebal Max przekracza dzienne zalecane spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego tez nie zaleca się
przyjmowania leku przez ciężarne.
Karmienie piersią: zawartość biotyny w Biotebal Max przekracza dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią. Co ważne, biotyna
przenika do mleka ludzkiego, jednak nie zostało potwierdzone, czy ma to wpływ na niemowlę karmione piersią. Preparat leczniczy
Biotebal Max nie powinien być stosowany u kobiet w okresie laktacji.

Wstęp
Biotebal Max to tabletki należące do preparatów witaminowych, które zawierają biotynę, czyli witaminę z grupy B. Lek ten jest wskazany
do stosowania podczas leczenia niedoboru biotyny, z takimi objawami jak m.in. wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów oraz
paznokci, stany zapalne skóry widoczne w okolicach oczu, nosa, ust i uszu. Lek Biotebal Max stosowany jest po wykluczeniu innych
przyczyn przez lekarza. Jest to preparat z najwyższą dostępną bez recepty dawką biotyny 10 mg w jednej tabletce, która przyjmuje
formę białych, obustronnie płaskich tabletek o gładkiej powierzchni. W jednym opakowaniu znajduje się 30 tabletek.

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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