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Biosteron 10mg, 60 tabletek
 

cena: 33,34 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Biosteron zawiera substancj? czynn? – dehydroepiandrosteron (DHEA), który jest hormonem
steroidowym wytwarzanym w nadnerczach i uwalnianym do krwi. W ró?nych tkankach DHEA ulega
przemianie do aktywnych hormonów p?ciowych: estrogenów i androgenów.

Wskazanie
 Stosuje si? w celu uzupe?niania niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA).

Dawkowanie
 Biosteron nale?y przyjmowa? raz na dob?, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA. Lek nale?y
przyjmowa? z posi?kiem, aby u?atwi? jego wch?anianie.
Zalecana pocz?tkowa, jednorazowa dawka dobowa DHEA dla kobiet wynosi 5 mg, a dla m??czyzn 10 mg.
Pocz?tkow? dawk? leku nale?y stopniowo zwi?ksza? (o 5 do 10 mg co 2 tygodnie). Maksymalna dawka
dobowa DHEA zalecana kobietom wynosi 25 mg, a m??czyznom 50 mg.
Efekt dzia?ania leku nie jest natychmiastowy i wyst?puje po kilku tygodniach przyjmowania, dlatego Biosteron
jest przeznaczony do d?ugotrwa?ego stosowania.

Sk?ad
 Substancja czynna: dehydroepiandrosteron (DHEA) 10 mg.
Pozosta?e sk?adniki: krzemionk? koloidaln? bezwodn?, celuloz? mikrokrystaliczn?, laktoz? jednowodn?,
kroskarmeloz? sodow?, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Biosteron:
- je?li pacjent ma uczulenie (nadwra?liwo??) na substancj? czynn? lub na którykolwiek z pozosta?ych
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sk?adników leku;
- je?li u pacjenta wyst?puje rak piersi, jajnika lub inny nowotwór zale?ny od estrogenów;
- je?li u pacjenta wyst?puje ?agodny rozrost i rak gruczo?u krokowego, rak sutka u m??czyzn;
- je?li pacjent choruje na ci??k? niewydolno?? w?troby;
- je?li pacjent choruje na ci??k? niewydolno?? nerek;
- w okresie ci??y i karmienia piersi?

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Producent
 Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym
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