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Dermapharm AG
Příbalová informace: Informace pro pacienta
Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem
specifického léčebného programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický
léčebný program. Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Deacura® 2,5 mg tablety
Biotin
Pozorně si přečtěte celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje důležité údaje.
Tento léčivý přípravek užívejte vždy v souladu s příbalovou informací a s pokyny svého lékaře či
lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci. Je možné, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky nebo potřebujete-li poradit, obraťte se na svého lékárníka.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se necítíte lépe, nebo se dokonce cítíte hůře, obraťte se na svého lékaře.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Deacura 2,5 mg a k čemu se užívá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deacura 2,5 mg užívat?
3. Jak se přípravek Deacura 2,5 mg užívá?
4. Jaké jsou možné nežádoucí účinky?
5. Jak přípravek Deacura 2,5 mg uchovávat?
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Deacura 2,5 mg a k čemu se užívá?
Deacura 2,5 mg je vitaminový přípravek.
Deacura 2,5 mg se užívá pro prevenci a léčbu deficitu biotinu. (Pro prevenci postačí méně než
0,2 mg biotinu denně.)
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Deacura 2,5 mg užívat?
Přípravek Deacura 2,5 mg neužívejte, jestliže
jste alergický/alergická na biotin nebo některou z pomocných látek tohoto léčivého přípravku
uvedených v bodě 6.
Upozornění a opatření
Před zahájením užívání přípravku Deacura 2,5 mg se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Přípravek Deacura 2,5 mg obsahuje v jedné tabletě 2,5 mg biotinu. Podstupujete-li laboratorní
vyšetření, informujte svého lékaře nebo pracovníka laboratoře o tom, že užíváte nebo jste
nedávno užil(a) přípravek Deacura 2,5 mg, protože biotin může výsledky těchto vyšetření ovlivnit.
V závislosti na konkrétním vyšetření mohou být výsledky v souvislosti s biotinem buď falešně
vyšší, nebo falešně nižší. Lékař Vás může před laboratorními testy požádat, abyste přestal(a)
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přípravek Deacura 2,5 užívat. Rovněž je třeba zohlednit, že biotin mohou obsahovat i jiné
produkty, které případně užíváte, jako například multivitaminové přípravky nebo doplňky stravy
působící na vlasy, pokožku a nehty, a které mohou rovněž ovlivnit výsledky laboratorních
vyšetření. O užívání těchto přípravků informujte svého lékaře nebo pracovníka laboratoře.
Další léčivé přípravky a přípravek Deacura 2,5 mg:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech léčivých přípravcích, které užíváte, které jste
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Existují důkazy, že léčiva užívaná k léčbě záchvatů (antikonvulziva) mohou snižovat hladinu
biotinu v krevní plazmě.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Schopnost řídit a obsluhovat stroje
Nejsou žádné zkušenosti s ovlivněním schopnosti řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Deacura 2,5 mg obsahuje laktózu
Bylo-li Vám řečeno, že nesnášíte některé cukry, informujte svého lékaře předtím, než začnete
Deacura 2,5 mg užívat.
3. Jak se přípravek Deacura 2,5 mg užívá?
Tento léčivý přípravek užívejte vždy v souladu s příbalovou informací a s pokyny svého lékaře
či lékárníka. Pokud si nejste jistý/jistá, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Doporučená dávka:
Denně ½ – 1 tableta Deacura 2,5 mg (odpovídá 1,25–2,5 mg biotinu). Pro prevenci deficitu
biotinu postačí méně než 0,2 mg biotinu denně.
Způsob podání
Přípravek Deacura 2,5 mg polykejte nerozkousaný a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.
Délka léčby
Přípravek Deacura 2,5 mg se užívá, dokud nejsou hodnoty biotinu normální. Délka užívání
závisí na průběhu základního onemocnění. Zeptejte se svého lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte dojem, že je účinek
Deacura 2,5 mg příliš silný nebo příliš slabý.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Deacura 2,5 mg, než jste měl(a):
Můžete pokračovat v léčbě s předepsaným dávkováním. Při krátkodobém předávkování se
nepředpokládá žádný nežádoucí účinek.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Deacura 2,5 mg:
Pokud vynecháte dávku, následující dávku nezdvojnásobujte.
Jestliže přerušíte užívání přípravku Deacura 2,5 mg:
Můžete ohrozit úspěšnost léčby. Před přerušením léčby přípravkem Deacura 2,5 mg se
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Máte-li další otázky ohledně užívání tohoto léčivého přípravku, obraťte se na svého lékaře
nebo lékárníka.
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4. Jaké jsou možné nežádoucí účinky?
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky byly posuzovány na základě následujících kritérií
četnosti:
Velmi časté
Časté
Méně časté
Vzácné
Velmi vzácné
Není známo

více než 1 osoba z 10
1 až 10 osob ze 100
1 až 10 osob z 1 000
1 až 10 osob z 10 000
méně než 1 osoba z 10 000
Četnost nelze z dostupných údajů určit.

Možné nežádoucí účinky
Velmi vzácně byly zaznamenány kožní alergické reakce (kopřivka).
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. Jak přípravek Deacura 2,5 mg uchovávat?
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku
lahvičky za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Pokyny ohledně doby použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 9 měsíců.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Deacura 2,5 mg obsahuje:
Účinnou látkou je biotin.
1 tableta obsahuje 2,5 mg biotinu.
Další pomocné látky jsou mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, Povidon K 30,
Crospovidon a stearan hořečnatý.
Jak přípravek Deacura 2,5 mg vypadá a co obsahuje toto balení:
Deacura 2,5 mg je bílá kulatá tableta s půlicí rýhou dostupná v balení po 50, 100 a 200 tabletách.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Dermapharm AG
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Tel.: 089/64186-0
Fax: 089/64186-130
E-mail: service@dermapharm.de

Výrobce:
mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
(dceřiná společnost
Dermapharm AG)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v květnu 2019.
Instrukce pro zacházení s přípravkem:
Biotin, který se hojně nachází v potravinách, se vyskytuje vázaný na protein (potraviny
živočišného původu) a také ve volné formě (rostliny). Kromě toho se biotin tvoří v lidském střevě.
Denní potřebu člověka je možné jen odhadovat. Za dostatečné se při běžných stravovacích
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návycích považuje přijaté množství 50 µg až 200 µg denně. Ani vysoké jednorázové dávky
biotinu nevyvolávaly farmakologické účinky.
Deficit se u člověka běžně nevyskytuje. Pouze při dlouhodobějším příjmu velmi vysokého
množství syrového vaječného bílku a u pacientů podstupujících dialýzu se může objevit deficitní
choroba, takzvané poškození z vaječného bílku. Kromě toho je v případě mnohočetného deficitu
karboxylázy podmíněné deficitem biotinu potřeba biotinu v důsledku genetické poruchy zvýšená.
Informace pro pacienty
Dobře vypadat je v dnešní době stále důležitější. To ale nemá co do činění se subjektivními
ideály krásy z módních magazínů a kosmetického průmyslu – pěstěný vzhled se pozná také
podle krásné pleti, pevných nehtů a silných vlasů. Tyto viditelné „detaily“ hodně přispívají k tomu,
zda působíme upraveně, nebo ne.
Naše pokožka je sama o sobě opravdový zázrak – všechno to, co reklamy nabízí jako high-tech
oblečení do nepřízně počasí, dokáže naše pokožka od přírody – je voděodolná, neprofoukne
a je prodyšná. Kromě toho se zdravá pokožka sama od sebe „opravuje“ a jako celek je
neuvěřitelně odolná.
Každodenně je však naše dokonalá pokožka vystavena velké spoustě vnitřních i vnějších vlivů:
stres v soukromém i pracovním životě, jednostranná strava nebo mimořádná tělesná zátěž, jako
je například těhotenství, může vést k deficitům některých látek.
Tyto vlivy a vzájemné působení těla a duše na naši pokožku a kožní adnexa (přídatné orgány
kůže), jako jsou nehty a vlasy, jsou s postupujícím časem stále patrnější a nedají se přehlédnout.
Ne náhodou se o pleti mluví jako o zrcadle těla a duše.
Biotin, označovaný také jako vitamin H, potřebuje naše tělo při řadě důležitých metabolických
procesů, zejména při tvorbě keratinu. Keratin je vedle dalších látek odpovědný za pevné nehty,
silné vlasy a zdravou pokožku. Keratin je něco jako stavební látka naší pokožky. Například
kořeny nehtů a kořínky vlasů sestávají z aktivně se dělících buněk, při jejichž růstu a zrání se
tvoří řetězce bílkovin: keratiny. Biotin podporuje proces keratinizace v těle a přispívá
ke zlepšování struktury keratinu. Výsledek: Cítíme se dobře ve své kůži, se svými vlasy a nehty.
Díky biotinu!
DEACURA® je biotinový přípravek, který Vašemu tělu pomáhá opět doplnit zásoby biotinu.
Pouhá jedna tableta denně pomůže podpořit metabolismus Vašeho těla a podpořit krásnou pleť,
pevné nehty a silné vlasy.
Protože vlasy a nehty rostou jen pomalu, je třeba aplikovat 4 až 6měsíční kúru s 2,5 mg biotinu,
aby se objevily první výsledky. I při dlouhodobějším užívání tělo přípravek DEACURA® dobře
snáší. Pro kúru si můžete vybrat z výhodných balení po 100 nebo 200 tabletách.
Chcete se o tématu „Pokožka, vlasy a nehty“ dozvědět více? Vyžádejte si naši bezplatnou
brožuru.
Abyste se cítili dobře ve své kůži, Vám přeje
Vaše Dermapharm
Při výrobě tablet DEACURA® jsme záměrně nepoužili blistrové balení a místo toho jsme zvolili
ekologické hnědé sklo. Skládací krabička a příbalový leták jsou ze 100% recyklovaného papíru.
Dermapharm tak přispívá k ochraně životního prostředí.
Dermapharm aktivně chrání životní prostředí již od svého vzniku, protože pokožka a životní
prostředí spolu v dnešní době stále viditelněji souvisí. Jako výrobce dermatologických
a alergologických přípravků tak považujeme za svou povinnost nakládat s našimi stále
vzácnějšími zdroji šetrně – v zájmu našeho životního prostředí.

