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BIOTEBAL 5 mg 60 tabletek
 

Cena: 39,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 60 tabl. (blistry)

Postać tabl.

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Biotinum

Opis produktu
 

WskazaniaBIOTEBAL 5 mg 60 tabletekLek Biotebal należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest
witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B.DziałanieBiotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i
róznicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować
dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawka: zwykle 5 mg na
dobę.WażnePrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować leku Biotebal:jeśli pacjent ma uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.Działania niepożądaneJak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.Częstość nieznana:zaburzenia żołądkowoOstrzeżenia i środki ostrożnościLek Biotebal zawiera sorbitol, jeśli stwierdzono
wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku.Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30oC.Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla
dzieci.Stosowanie innych lekówNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.Biotebal
może wchodzić w interakcje z:lekami przeciwdrgawkowymi,hormonami steroidowymi.Stosowanie leku z jedzeniem i piciemPodczas
przyjmowania leku nie należy jednocześnie spożywać surowego białka jaja kurzego, ponieważ może to spowodować zahamowanie
wchłaniania biotyny.Alkohol powoduje zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.Ciąża i karmienie piersiąJeśli pacjentka jest w ciąży lub
karmi piersią, przypuszcza że może być w ciaży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem tego leku.Ilość biotyny zawarta w leku Biotebal znacznie przekracza zalecana dzienne spożycie dla kobiet w ciąży,
dlatego leku nie należy stosować u kobiet w tym okresie.Biotyna przenika do mleka ludzkiego, jednak nie stwierdzoni, aby wpływało to na
niemowlę karmione piersią. Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.SkładSubstancją czynną leku jest biotyna (Biotinum).1
tabletka zawiera 5 mg biotyny.Substancja pomocnicza: sorbitol (E420), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.ProducentPolfa
Warszawa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela:Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.,ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa;tel.:
+48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02.www.polpharma.pl. ChPL: 2019.03.15
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