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Biotifem MAX x 30 tabl
 

Cena: 29,95 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 MAX w postaci tabletek jest produktem z biotyną, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych, a na wskazanie
lekarza również przez dzieci i młodzież (po dobraniu odpowiedniej dawki przez lekarza). Na co jest Biotifem MAX? Wskazaniem do
stosowania leku witaminowego jest uzupełnienie niedoborów biotyny w organizmie, a także zapobieganie następstwom wspomnianych
niedoborów. Lek może być pomocny przy takich objawach niedoboru biotyny jak, chociażby wypadanie włosów lub zaburzenia ich
wzrostu, czy też ich łamliwość. Może również być pomocny, jeśli pacjent ma problem z łamliwymi paznokciami i zaburzeniami ich
wzrostu. Dodatkowo Biotifem MAX znajduje zastosowanie przy stanach zapalnych skóry, które pojawiają się w okolicach ust, oczu, nosa
i krocza. Funkcją leku Biotifem MAX jest uzupełnienie poziomu biotyny w organizmie. Biotyna jest witaminą z grupy B, która jest
rozpuszczalna w wodzie i wspomaga procesy powstawania keratyny, a dodatkowo wspiera różnicowanie się komórek naskórka,
paznokci oraz włosów.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Biotifem MAX. W skład 1 tabletki wchodzi 10 mg biotyny oraz składniki pomocnicze. Pacjent
powinien szczegółowo zapoznać się z ulotką leku, zanim rozpocznie przyjmowanie tabletek Biotifem MAX, a wszelkie wątpliwości, które
pojawią się w czasie zapoznawania się z ulotką, należy omówić z lekarzem lub farmaceutą. Zalecane dawkowanie u pacjentów
dorosłych to 5–10 mg biotyny, co odpowiada ½–1 tabletce Biotifem MAX. Podawanie leku dzieciom i młodzieży jest możliwe tylko na
wskazanie lekarza i wyłącznie w dawce przez niego określonej. Czas trwania terapii powinien być dostosowany do potrzeb danego
pacjenta. Jeśli jednak okaże się, że pacjent przyjmuje lek już przez 4 tygodnie, a nie doszło do żadnej poprawy jego dolegliwości bądź te
się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Biotifem MAX może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. W pojedynczych
przypadkach lek powoduje skutki uboczne związane z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, poza tym może przyczynić się do
wystąpienia pokrzywki. Zaobserwowanie u siebie działań niepożądanych leku stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Lek Biotifem MAX ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien go przyjmować. Z produktu nie powinny korzystać osoby uczulone
na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Pojawienie się objawów nadwrażliwości po zastosowaniu produktu stanowi
wskazanie do przerwania terapii i konsultacji z lekarzem. Tabletki Biotifem MAX nie powinny być stosowane przez kobiety
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spodziewające się dziecka i matki karmiące, ponieważ zawarta w nich biotyna znacznie przekracza zapotrzebowanie na ten składnik u
podanych grup pacjentek. Jeśli pacjent ma stwierdzoną nietolerancję niektórych cukrów, powinien przed zastosowaniem leku
skonsultować się z lekarzem. Należy uważać na możliwe interakcje leku z innymi medykamentami, które mogą między innymi
przyspieszać lub zmniejszać proces rozpadu biotyny, czy też ewentualnie zmniejszać jej stężenie we krwi.

Skład

Substancją czynną leku jest biotyna.
Każda tabletka zawiera 10 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 MAX:

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 na dobę.
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i przebiegu choroby.
Objawy ustępują po około 4 tygodniach stosowania leku.

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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