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Biotebal 5mg biotyna tabletki 90 szt.
 

cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 5 mg

Opakowanie 90 tabletek

Postać Tabletki

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja lek

Substancja
czynna

biotyna

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Opis

Lek Biotebal należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie,
zaliczaną do grupy witamin B. Biotebal stosuje się w niedoborze biotyny.

Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.

Wskazania

Lek może być stosowany w wynikających z niedoboru biotyny przypadkach:

  wypadania włosów,

  zaburzeń wzrostu paznokci i włosów oraz ich nadmiernej łamliwości

  stanów zapalnych skóry zlokalizowanych wokół oczu, nosa, ust.

Substancja czynna: biotinum

Skład

Substancja czynna

Każda tabletka zawiera 5 mg biotyny.
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Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

  zwykle 5 mg na dobę.

Uwaga: lek należy stosować regularnie.

Przeciwwskazania

Uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Biotebal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Biotebal zawiera sorbitol (E 420). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem 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.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

Leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon) powodują zmniejszenie stężenia biotyny we krwi. Hormony
steroidowe mogą przyspieszać proces rozpadu biotyny w tkankach.

Prowadzenie pojazdów

Właściwości biotyny oraz rodzaj stwierdzanych działań niepożądanych wskazują, że lek nie wpływa niekorzystnie na wykonywanie tych
czynności.
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 Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy
stosować u kobiet w tym okresie.

  Karmienie piersią

  Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią. Biotyna przenika do
mleka ludzkiego, jednak nie stwierdzono, aby wpływało to na niemowlę karmione piersią. Leku nie należy stosować u kobiet karmiących
piersią.

Pozostałe składniki

sorbitol (E 420), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna

Zawartość
90 tabletek

Sposób przechowywania
30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFA WARSZAWA

Pozwolenie: MZIOS 14438
 

Parametry

Wybierz moc 5 mg (0,00 PLN)
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