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Biosteron 10 mg, 60 tabletek
 

Cena: 36,79 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Dehydroepiandrosteronum (DHEA)

Opis produktu
 

Opis
Biosteron, lek w postaci tabletek, którego substancją czynną jest dehydroepiandrosteron (DHEA), który jest hormonem steroidowym
wytwarzanym w nadnerczach i uwalnianym do krwi. Niedobór DHEA może być przyczyną niekorzystnych zjawisk związanych z
procesem starzenia się jak np.: osłabienie pamięci, sprawności intelektualnej, zdolności koncentracji; pogorszenie samopoczucia i
depresja; dolegliwości psychiczne i fizyczne związane z okresem menopauzy u kobiet i andropauzy u mężczyzn; zmniejszenie siły
mięśni, uczucie nadmiernego zmęczenia, zespół przewlekłego zmęczenia; zmniejszenie odporności na stres; spadek popędu płciowego i
zmniejszenie sprawności seksualnej; otyłość, zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę, która może powodować cukrzycę; miażdżyca;
zaburzenia snu; spadek odporności organizmu na zakażenia wirusowe i bakteryjne.

Wskazania
Uzupełnienie niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA).

Działanie
Uzupełnienie niedoboru DHEA.

Dawkowanie

Zalecana początkowa, jednorazowa dawka dobowa DHEA dla kobiet wynosi 5 mg, a dla mężczyzn 10 mg. Początkową dawkę
leku należy stopniowo zwiększać (o 5 do 10 mg co 2 tygodnie). Maksymalna dawka dobowa DHEA zalecana kobietom wynosi 25
mg, a mężczyznom 50 mg.
Efekt działania leku nie jest natychmiastowy i występuje po kilku tygodniach przyjmowania, dlatego lek jest przeznaczony do
długotrwałego stosowania.
W przypadku konieczności stosowania dawek większych niż 25 mg na dobę u kobiet i 50 mg na dobę u mężczyzn (tylko z
przepisu lekarza) należy regularnie oznaczać stężenie DHEA w osoczu i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie.
Pacjenci w podeszłym wieku wymagają z reguły większych dawek leku z powodu zmniejszonego wytwarzania DHEA.
Stosowanie dawek większych niż zalecane należy jednak poprzedzić rozmową z lekarzem.
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Substancją czynną leku jest dehydroepiandrosteron (DHEA) w ilości 5 mg, 10 mg lub 25 mg.
Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, kroskarmelozę sodową, magnezu stearynian, laktozę jednowodną, sodu wodorowęglan.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;
Rak piersi, jajnika lub inny nowotwór zależny od estrogenów;
Łagodny rozrost i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn;
Ciężka niewydolność wątroby;
Ciężka niewydolność nerek;
Okres ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo częste (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów): wzrost potliwości, zmiany łojotokowe skóry twarzy, świąd skóry
głowy, trądzik skóry twarzy lub łagodne trądzikowate zapalenie skóry oraz u kobiet umiarkowanie nasilone nadmierne owłosienie
(hirsutyzm).
Rzadkie (występujące u więcej niż 1 na 10 000 i u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): ból głowy, niepokój, zmiany nastroju,
powiększenie i tkliwość sutków u mężczyzn, zaburzenia miesiączkowania u kobiet.
Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): bezsenność, mania, niezagrażające życiu zaburzenia rytmu
pracy serca, ustępujące po odstawieniu

DHEA i zastosowaniu odpowiedniego leku (z grupy beta-adrenolityków).

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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