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Biotifem 5 mg x 30 tabl
 

Cena: 19,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Biotifem w postaci tabletek z biotyną jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, który na wyraźne zalecenie lekarza
może być również przyjmowany przez młodzież i dzieci. Na co jest Biotifem? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie niedoborów
biotyny. Lek może być pomocny w przypadku wypadania włosów lub zaburzeń ich wzrostu oraz stanów zapalnych pojawiających się w
okolicy oczu, ust, nosa i krocza, poza tym może sprawdzić się przy problemie zaburzeń wzrostu paznokci i ich nadmiernej łamliwości. 
Lek można też stosować w celu zapobiegania następstwom wspomnianych niedoborów, jeśli lekarz wykluczy ich inne przyczyny.
Zawarta w leku Biotifem biotyna jest rozpuszczalną w wodzie witaminą, którą zalicza się do witamin grupy B. Jej działanie polega na
wspomaganiu powstawania keratyny, poza tym wspiera różnicowanie się komórek naskórka, paznokci i włosów, dzięki czemu w
konsekwencji przyczynia się do poprawy ich stanu i wyglądu.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Biotifem. W skład każdej tabletki Biotifem wchodzi 5 mg biotyny oraz składniki pomocnicze.
Zanim pacjent zastosuje lek Biotifem, powinien szczegółowo zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką, a następnie postępować
zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami, chyba że lekarz wyda inne rekomendacje. Zalecane dawkowanie Biotifem to 5–10 mg biotyny
na dobę, co odpowiada 1–2 tabletkom Biotifem dziennie. W przypadku, gdy lek Biotifem miałyby stosować osoby niepełnoletnie
(młodzież i dzieci), to lekarz powinien ustalić prawidłową dawkę dzienną leku. Czas trwania terapii należy dostosować do rodzaju
choroby oraz do jej przebiegu. Jeżeli jednak pacjent będzie stosować lek Biotifem przez 4 tygodnie i nie zauważy poprawy lub poczuje
się gorzej, powinien skonsultować się z lekarzem.

W czasie stosowania leku Biotifem u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdej osoby muszą
być zauważalne. W pojedynczych przypadkach lek Biotifem powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, poza tym może przyczynić się do
wystąpienia pokrzywki.
Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek skutki uboczne leku Biotifem, w tym te opisane w ulotce oraz te, które nie zostały w niej
opisane, powinien skonsultować się z lekarzem.

Nie każdy pacjent powinien stosować lek Biotifem, ponieważ ma on przeciwwskazania. Lek nie powinien być stosowany przez
pacjentów uczulonych na biotynę lub na pozostałe składniki tabletek. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po przyjęciu 
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tabletek Biotifem należy zaprzestać dalszej terapii i skonsultować się z lekarzem. Lek nie powinien być stosowany w ciąży i w czasie
karmienia piersią, ponieważ dawka biotyny w tabletkach znacznie przekracza dzienne zapotrzebowanie kobiet ciężarnych i w okresie
laktacji. Nie należy podawać leku dzieciom i młodzieży na własną rękę – o zasadności stosowania leku w tych grupach wiekowych
powinien zadecydować lekarz. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym
przyjęciem leku.

Skład

Substancją czynną leku jest biotyna.
Każda tabletka zawiera 5 mg biotyny.

Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: izomalt oraz magnezu stearynian.

Wskazania i działanie

Lek ten należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie,
zaliczaną do grupy witamin B.
Biotifem stosuje się w leczeniu niedoborów biotyny z takimi objawami jak m.in. wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu paznokci
i włosów oraz ich nadmierna łamliwość, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, krocza, oraz zapobieganiu
następstwom niedoborów, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.
Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając
ich stan.

Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku Biotifem:

jeśli pacjent ma uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Dawkowanie
Osoby dorosłe
Zalecana dawka to od 5 mg do 10 mg, czyli 1 lub 2 tabletki na dobę.
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i przebiegu choroby.

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

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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