
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Biotylek Max 10 mg x 30 tabl
 

Cena: 32,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Biotylek Max

Biotylek Max to lek bez recepty w postaci tabletek. Jest przeznaczony do zażywania w przypadku niedoboru biotyny, któremu
towarzyszą takie objawy jak zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, wypadanie włosów oraz ich nadmierna łamliwość, stany zapalne
skóry wokół oczu, nosa, krocza i ust. Lek może być przyjmowany także w ramach zwalczania następstw niedoboru witamin z grupy B,
jeśli lekarz wykluczy inne przyczyny powyższych dolegliwości. Jedna tabletka leku zawiera 10 mg biotyny. Wśród pozostałych
składników należy wymienić laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, stearynian magnezu, kroskarmelozę sodową i bezwodną
krzemionkę koloidalną.

Biotyna jest znana także jako witamina H lub B8. Pełni ona wiele ważnych funkcji w organizmie:
● wspiera metabolizm energetyczny i makroskładników odżywczych,
● wspomaga pracę układu nerwowego,
● pomaga utrzymać skórę, włosy i błony śluzowe w dobrej kondycji,
● wspiera zachowanie właściwych funkcji psychologicznych.
Składnik ten występuje w wielu produktach spożywczych i jest wytwarzany przez florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Z tego
powodu wystąpienie jego niedoborów jest mało prawdopodobne – choć możliwe, zwłaszcza u osób, które:
● stosują dietę eliminacyjną,
● są poddawane hemodializie,
● są żywione pozajelitowo,
● przez długi czas przyjmują leki przeciwdrgawkowe albo antybiotyki,
● mają zaburzenia wchłaniania biotyny.

Niedobór biotyny może skutkować uczuciem zmęczenia, zaburzeniami czuciowymi, czyli parestezją, zapaleniem spojówek,
zaburzeniami wzrostu, łamliwością włosów i paznokci, stanami zapalnymi skóry oraz problemami z metabolizowaniem lipidów. Brak
witaminy B8 przyczynia się także do wzrostu poziomu cholesterolu i kwasu palmitynowego. Jedynym sposobem, aby zwalczyć te
dolegliwości, jest uzupełnienie diety o brakujący składnik.
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Lek Biotylek Max jest przeznaczony do zażywania przez osoby dorosłe. Zalecana dzienna dawka wynosi od 5 do 10 mg, czyli pół lub
jedną tabletkę na dzień. Lekarz może jednak zalecić inne dawkowanie.
Czas przyjmowania produktu zależy od przebiegu choroby. W większości przypadków po 4 tygodniach można zauważyć poprawę. Jeśli
wystąpią problemy z połykaniem tabletki, można ją rozkruszyć i wymieszać z niewielką ilością wody. Przed podaniem preparatu
dzieciom i młodzieży, a także przed zażyciem leku podczas ciąży lub karmienia piersią wymagana jest konsultacja z lekarzem.

Nie odnotowano przypadków przedawkowania biotyny, jednak u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane leku Biotylek
Max, takie jak pokrzywka czy zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Należy także pamiętać o tym, by nie zażywać preparatu wraz z lekami
przeciwdrgawkowymi i antybiotykami. Przyczyniają się one do obniżenia poziomu biotyny we krwi. Niewskazane jest także łączenie leku
z:
● awidyną (występującą w surowym białku jajka kurzego), ponieważ uniemożliwia ona wchłanianie się witaminy,
● kwasem walproinowym, ponieważ zmniejsza on aktywność enzymów odpowiedzialnych za metabolizowanie biotyny.
Stosując tabletki Biotylek Max, nie należy także pić alkoholu, gdyż może on obniżać poziom biotyny we krwi. Produkt powinno się
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład
Substancją czynną leku jest biotyna. Każda tabletka zawiera 10 mg biotyny.-Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza
jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Wskazania i działanie

BIOTYLEK należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie,
zaliczaną do grupy witamin B.
BIOTYLEK 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
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Lek stosuje się doustnie.
Zalecana dawka to od 5 mg do 10 mg biotyny na dobę. W sytuacji gdy o rozpoczęciu leczenia decyduje lekarz, może on zalecić inny
schemat przyjmowania leku. Czas trwania leczenia zależy od charakteru i przebiegu choroby. Obserwuje się ustępowanie objawów po
około 4 tygodniach stosowania. W przypadku osób z trudnościami w przełykaniu tabletkę można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej
ilości wody.
Uwaga: lek należy stosować regularnie.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku pojawiać
się mogą następujące działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pokrzywka.

Ważne informacje

BIOTYLEK zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

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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