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Biotynox 5 mg x 30 tabl
 

Cena: 22,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Biotynox w postaci tabletek powlekanych z biotyną jest preparatem witaminowym, który jest przeznaczony dla osób dorosłych i
młodzieży od 12. roku życia (pod nadzorem lekarza). Uzupełnia poziom biotyny w organizmie, redukując tym samym skutki jej niedoboru
i poprawiając kondycję włosów, paznokci i skóry.
Na co jest Biotynox? Wskazaniem do jego stosowania jest leczenie wspomagające niedoborów biotyny w organizmie. Lek może okazać
się pomocny w przypadku problemów z wypadaniem włosów, a także w związku z zaburzeniami wzrostu włosów i paznokci. Na
niedobór biotyny w organizmie wskazywać mogą też stany zapalne pojawiające się w okolicach oczu, ust, nosa, uszu czy też krocza
(jeśli lekarz wykluczy inne ich przyczyny). Biotynox uzupełnia poziom biotyny w organizmie, a ta wspomaga produkcję keratyny oraz
bierze udział w różnicowaniu się komórek włosów, naskórka i paznokci, przyczyniając się tym samym do poprawy ich kondycji.
W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Biotynox. W skład 1 tabletki wchodzi 5 mg biotyny oraz składniki pomocnicze. Lek należy
stosować po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami zawartymi w dołączonej do niego ulotce i jedynie w dawkach, które są
rekomendowane przez producenta bądź lekarza. Zazwyczaj zaleca się dawkę początkową biotyny wynoszącą 5 mg na dobę, co
odpowiada 1 tabletce Biotynox. Jeśli objawy pacjenta są nasilone, dawka może być zwiększona do 10 mg biotyny na dobę (2 tabletki
Biotynox) przez 4 tygodnie, a następnie należy ją zredukować do dawki 5 mg biotyny na dobę (1 tabletka Biotynox). Czas prowadzenia
terapii jest zależny od stanu danego pacjenta i przebiegu oraz nasilenia jego dolegliwości. Zazwyczaj objawy ustępują po 4 tygodniach
leczenia. Jeśli lek miałby być stosowany przez młodzież w wieku 12–18 lat, dawkę powinien ustalić lekarz i to on powinien sprawować
nadzór nad terapią. Nie zaleca się przyjmowania większych dawek produktu niż rekomendowane. Dotychczas nie ma jednak danych o
objawach przedawkowania biotyny wśród ludzi.
Lek Biotynox również może wywoływać działania niepożądane, ale nie pojawiają się u każdej osoby go przyjmującej. Bardzo rzadko
przyczynia się do wystąpienia reakcji alergicznych i pokrzywki, a z częstością nieznaną powoduje wysypkę i dolegliwości bólowe głowy.
Nie każda osoba powinna przyjmować lek Biotynox. Przeciwwskazaniem jest wiek poniżej 12 lat, a stosowanie Biotynox u młodzieży w
wieku 12–18 lat możliwe jest tylko pod warunkiem, że terapię będzie nadzorować lekarz. Produktu nie powinni też przyjmować pacjenci
z nadwrażliwością na jakikolwiek z jego składników. Lek nie powinien być stosowany przez pacjentów z brakiem laktazy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy czy też dziedziczną nietolerancją galaktozy, gdyż w jego skład pomocniczy wchodzi laktoza. Należy
uważać na interakcje biotyny z niektórymi składnikami leków – jeśli pacjent przyjmuje jakieś medykamenty, powinien skonsultować się z
lekarzem. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Biotynox.
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Skład

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

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon typ A, kroskarmeloza sodowa, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

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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