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Biotynox forte 10 mg x 30 tabl
 

Cena: 38,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

Wstęp
Biotynox Forte to lek w formie tabletek, który należy do grupy preparatów witaminowych. Jego substancją czynną jest biotyna,
stosowana pomocniczo w leczeniu m.in. wypadania włosów, zaburzeń wzrostu włosów i paznokci, a także stanów zapalnych skóry,
które zlokalizowane są np. wokół oczu lub nosa. Biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, należącą do grupy witamin B.
Wspomaga ona procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprzez poprawienie ich
stanu.

Lek Biotynox Forte to preparat przeznaczony do stosowania przez dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia. Produkt należy
przyjmować doustnie. Jedno opakowanie zawiera 30 tabletek leku Biotynox Forte.

Wskazania i działanie
Biotynox Forte to lek z grupy preparatów witaminowych, którego substancją czynną jest biotyna – witamina rozpuszczalna w wodzie,
zaliczana do grupy witamin B. Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny, a także różnicowania się komórek naskórka oraz
włosów i paznokci, poprawiając tym samym ich stan.

Lek Biotynox Forte przeznaczony jest do stosowania wspomagającego w leczeniu niedoboru biotyny, z którym wiążą się takie objawy
jak:

● wypadanie włosów;
● zaburzenia wzrostu włosów i paznokci;
● stany zapalne skóry, które są zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, uszu i krocza – po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn
choroby.

Dawkowanie
Lek Biotynox Forte należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też
farmaceuty. W razie wątpliwości odnośnie dawkowania należy zwrócić się z pomocą do lekarza lub farmaceuty.
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Zalecana dawka początkowa leku Biotynox Forte wynosi 5 mg leku na dobę lub (w przypadku nasilonych objawów) 10 mg na dobę
przez 4 tygodnie. Następnie dawkę należy zmniejszyć do 5 mg leku na dobę.

Co ważne, czas trwania leczenia lekiem Biotynox Forte jest uzależniony od charakteru i przebiegu choroby. Ustępowanie objawów
obserwuje się zazwyczaj po około 4 tygodniach stosowania leku. Ze względu na ograniczone doświadczenie lek Biotynox Forte nie
powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 lat. U dzieci starszych (powyżej 12. roku życia) przyjmowanie leku jest możliwe wyłącznie
pod nadzorem lekarza.
Biotynox Forte to lek przyjmowany doustnie. Tabletki należy przyjmować przed jedzenie, popijając szklanką wody.

Przeciwwskazania
Lek Biotynox Forte nie powinien być stosowany w przypadku:

● nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku;
● wieku poniżej 12. roku życia;
● okresu ciąży lub karmienia piersią – ilość biotyny w Biotynox Forte znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet w ciąży i
podczas karmienia piersią;
● przyjmowania następujących substancji:

o leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon);
o kwas pantotenowy;
o alkohol;
o hormony steroidowe;
o antybiotyki;
o awidyna;
o palenie papierów.

Działania niepożądane
Podobnie jak każdy lek, Biotynox Forte może powodować szereg działań niepożądanych, chociaż nie występują one u każdego. Podczas
przyjmowania leku Biotynox Forte mogą pojawić się następujące działania niepożądane:

● bardzo rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000): pokrzywka, reakcje alergiczne;
● częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle głowy, wysypka.

Jeśli wystąpią u pacjenta jakiekolwiek działania niepożądane spowodowane przyjmowaniem leku Biotynox Forte (w tym także objawy
niewymienione w ulotce), należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Skład

Substancje czynne leku: biotyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg biotyny.
Pozostałe składniki: 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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