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Biotylek MAX 10 mg x 30 tabl.
 

Cena: 29,46 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK S.A.

Opis produktu
 

Opis
Biotylek Max to lek z grupy preparatów witaminowych, który zawiera biotynę jako swoją aktywną substancję. Biotyna należy do witamin
B i jest rozpuszczalna w wodzie. Jej niedobory mogą manifestować się poprzez objawy takie jak wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu
paznokci i włosów, a także ich nadmierną łamliwość oraz stany zapalne skóry wokół oczu, nosa, ust, krocza. Lek Biotylek Max jest
przeznaczony do stosowania u osób, u których lekarz stwierdził niedobór biotyny, w celu łagodzenia objawów lub zapobiegania ich
nasileniu.

Wskazania
Lekarz stwierdził niedobór biotyny u pacjenta, który przejawia się następującymi objawami:

utratą włosów,
zaburzeniami wzrostu paznokci i włosów oraz ich zwiększoną łamliwością,
stanami zapalnymi skóry wokół oczu, nosa, ust i krocza.

Składniki
1 tabletka zawiera:

substancję czynną: biotyna 10mg,
pozostałe składniki (substancje pomocnicze): laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu
stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, również ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich pacjentów. Częstość
występowania tych działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Możliwe działania niepożądane to:
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które mogą objawiać się np. bólem brzucha, nudnościami, wymiotami, biegunką lub zaparciami.
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Pokrzywka, czyli wysypka skórna charakteryzująca się swędzeniem, rumieniem i obrzękiem.

Przechowywanie
Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania tego leku. Zaleca się przechowywanie go w oryginalnym
opakowaniu, aby chronić przed światłem. Lek powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po
upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu jako ostatni dzień danego miesiąca, leku nie należy stosować. Aby usunąć
nieużywane leki, nie należy wyrzucać ich do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy skonsultować się z farmaceutą,
aby dowiedzieć się, jak należy właściwie usunąć takie leki i tym samym przyczynić się do ochrony środowiska.

Ważne wskazówki
W przypadku ciąży, karmienia piersią lub podejrzenia ciąży, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą przed
zastosowaniem Biotylku Max. Zawartość biotyny w leku znacznie przekracza zalecaną dzienne spożycie dla kobiet w ciąży i karmiących
piersią, dlatego nie powinno się go stosować w tych okresach. Choć biotyna przenika do mleka matki, nie stwierdzono, aby miało to
wpływ na niemowlę karmione piersią.

Biotylek Max nie ma istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak jeśli wcześniej została
zdiagnozowana nietolerancja niektórych cukrów u pacjenta, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Biotylek Max zawiera laktozę. Jeśli pacjent ma wcześniejszą nietolerancję niektórych cukrów, powinien skonsultować się z lekarzem
przed przyjęciem leku. Lek zawiera również niewielką ilość sodu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących stosowania Biotylku Max, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą, którzy będą mogli udzielić odpowiednich informacji i porad.

Uwagi
Przed rozpoczęciem stosowania leku Biotylek Max, ważne jest, aby poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach, które
obecnie przyjmujesz lub ostatnio stosowałeś, a także o lekach, które planujesz przyjmować. Istotne jest zwłaszcza poinformowanie
lekarza o:

Lekach przeciwdrgawkowych (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon), które mogą zmniejszać stężenie biotyny we krwi.
Hormonach steroidowych, które mogą przyspieszać rozkład biotyny w tkankach.
Awidynie, zasadowej glikoproteinie występującej w białku jaja kurzego, która może łączyć się z biotyną, uniemożliwiając jej wchłanianie.
Dlatego w przypadku niedoboru biotyny lub stosowania preparatów zawierających biotynę, należy unikać spożywania surowego białka
jaja kurzego.
Kwasie walproinowym, który może obniżać aktywność enzymów metabolizujących biotynę.
Antybiotykach, które mogą zmniejszać stężenie lub siłę działania biotyny poprzez zaburzanie mikroflory jelitowej.
Ważne jest również wiedzieć, że w okresie stosowania leku Biotylek Max należy unikać spożywania surowego białka jaja kurzego,
ponieważ może to hamować wchłanianie biotyny. Ponadto, alkohol może prowadzić do zmniejszenia stężenia biotyny we krwi.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania leku Biotylek Max w połączeniu z innymi lekami, zawsze warto skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą, którzy będą mogli udzielić Ci odpowiednich informacji i porad.
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