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Biotebal max 10 mg x 60 tabl
 

Cena: 56,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Biotebal Max w postaci tabletek z biotyną przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych. Dzieci i młodzież mogą korzystać z niego
wyłącznie na wyraźne wskazanie lekarza i w dawce przez niego ustalonej. Na co jest Biotebal Max? Wskazaniem do
stosowania leku jest niedobór biotyny w organizmie. Mogą na niego wskazywać objawy związane z pogorszeniem kondycji włosów,
skóry i paznokci. Przy niedoborach biotyny można zauważyć wzmożone wypadanie włosów. Poza tym pacjenci mają wówczas do
czynienia z zaburzeniami wzrostu włosów oraz paznokci. Objawem wskazującym na niedobór biotyny w organizmie są również stany
zapalne skóry w rejonach nosa, ust, oczu i uszu (jeśli wykluczono inne prawdopodobne przyczyny ich występowania). Biotyna jest
witaminą rozpuszczalną w wodzie, którą zalicza się do witamin z grupy B. Przyczynia się do powstawania keratyny, a oprócz tego
wspomaga różnicowanie komórek paznokci, naskórka i włosów.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Biotebal Max. W skład 1 tabletki wchodzi 10 mg biotyny oraz składniki pomocnicze. Pacjent
powinien przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania leku Biotebal Max, zanim rozpocznie jego przyjmowanie. W ulotce podano
między innymi rekomendowane dawkowanie Biotebal Max i należy go przestrzegać, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Pacjentom
dorosłym zaleca się dawkę 5–10 mg biotyny na dobę. Zazwyczaj leczenie zaczyna się od dawki 5 mg, a jeśli pacjent zmaga się z
nasilonymi objawami niedoboru biotyny, zasadne może być jej zwiększenie do 10 mg na dobę, co odpowiada 1 tabletce Biotebal Max.
Czas trwania terapii należy dostosować do przebiegu choroby oraz stanu pacjenta. Zazwyczaj jednak dolegliwości związane z
niedoborami biotyny zaczynają ustępować po około 4 tygodniach stosowania leku. Jeśli tabletki Biotebal Max miałyby przyjmować
dzieci lub młodzież, lekarz powinien ustalić indywidualną dawkę, a także czas trwania terapii.

W czasie leczenia dobrze jest unikać produktów, które przyczyniają się do hamowania wchłaniania biotyny. Można do nich zaliczyć
surowe białko jaja kurzego. Do zmniejszenia stężenia biotyny we krwi przyczynia się też alkohol, a palenie papierosów skutkuje
przyspieszonym przetwarzaniem biotyny. U pacjentów przyjmujących lek Biotebal Max mogą wystąpić działania niepożądane. Bardzo
rzadko lek wywołuje reakcje alergiczne. W ich przypadku u pacjenta może się pojawić pokrzywka. Jeżeli pacjent zaobserwuje u siebie
jakiekolwiek skutki uboczne leku Biotebal Max (również te, które nie zostały opisane w dołączonej do opakowania ulotce), powinien
skonsultować się z lekarzem.
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Tabletki Biotebal Max nie powinny być przyjmowane przez każdego, ponieważ istnieją ku temu przeciwwskazania. Nie należy zażywać
leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. W składzie tabletek Biotebal Max znajduje się dawka biotyny
znacznie przekraczająca zapotrzebowanie kobiet w ciąży i karmiących piersią, dlatego nie powinny one stosować tego leku.

Opis
Każda tabletka zawiera 10 mg biotyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 107,8
mg laktozy jednowodnej.

Składniki
Biotin

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Wpływ na kliniczne badania laboratoryjne. Biotyna może wpływać na badania laboratoryjne oparte na interakcji biotyny i streptawidyny,
prowadząc do fałszywie obniżonych lub fałszywie podwyższonych wyników badań, w zależności od próby. Ryzyko wpływu jest większe
u dzieci i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz wzrasta w przypadku większych dawek. Interpretując wyniki badań
laboratoryjnych należy wziąć pod uwagę możliwy wpływ biotyny, zwłaszcza jeżeli obserwuje się brak zgodności z obrazem klinicznym
(np. wyniki badania tarczycy imitujące wyniki wskazujące na chorobę Gravesa-Basedowa u przyjmujących biotynę pacjentów bez
objawów tej choroby lub fałszywie negatywne wyniki testów troponinowych u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego przyjmujących
biotynę). W przypadkach, w których podejrzewa się wystąpienie oddziaływania, należy wykonać badania alternatywne, niepodatne na
wpływ biotyny , jeżeli są one dostępne. Jeśli zleca się badania laboratoryjne u pacjentów przyjmujących biotynę, należy skonsultować się
z personelem laboratorium. W celu zminimalizowania wpływu biotyny na wyniki badań laboratoryjnych produkt należy odstawić na 3 dni
przed planowanym wykonaniem badań, chyba że laboratorium wyda inne zalecenia w tym zakresie. Dzieci i młodzież. U dzieci i
młodzieży produkt leczniczy można stosować wyłącznie po zaleceniu przez lekarza. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji
pomocniczych. Laktoza. Każda tabletka zawiera 107,8 mg laktozy jednowodnej. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u
pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy. Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletcena jedną tabletkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny
od sodu”.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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