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BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 
 

Béres B1-vitamin 10 mg tabletta 
tiamin 

 
Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat 
tartalmaz. 
Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében 
elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása. 
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége 
lehet. 
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez. 
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. 
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon 
kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. 
 
A betegtájékoztató tartalma: 
1. Milyen típusú gyógyszer a Béres B1-vitamin 10 mg tabletta és milyen betegségek esetén 

alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Béres B1-vitamin 10 mg tabletta szedése előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni a Béres B1-vitamin 10 mg tablettát? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Béres B1-vitamin 10 mg tablettát tárolni? 
6. További információk 
 
 
1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BÉRES B1-VITAMIN 10 MG TABLETTA ÉS 

MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 
 
A Béres B1-vitamin 10 mg hatóanyaga a B vitaminok csoportjába tartozó  tiamin (B1-vitamin). 
B1-vitamin-hiány állapotának megelőzésére és kezelésére, B1-vitamin függő enzim-betegségek 
kezelésére (magas alanin-szint, ún. jávorfaszörp-betegség, veleszületett ún. laktát acidózis bizonyos 
esetei) alkalmazható. 
 
 
2. TUDNIVALÓK A BÉRES B1-VITAMIN 10 MG TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT 
 
Ne szedje a Béres B1-vitamin 10 mg tablettát 
- ha allergiás a hatóanyagra vagy a Béres B1-vitamin 10 mg tabletta bármely más összetevőjére.  
 
A Béres B1-vitamin 10 mg tabletta fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 
- ha Ön bizonyos cukrokra érzékeny (a készítmény laktóz tartalma miatt). Ezekben az esetekben 

az alkalmazást megelőzően kérje ki a kezelőorvosa véleményét! 
 
A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek 
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb 
gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. 
 
A Béres B1-vitamin 10 mg tabletta egyidejű alkalmazása bizonyos ételekkel vagy italokkal 
Az alkohol csökkentheti a B1-vitamin hatását. 
 
Terhesség és szoptatás 
Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. 
 
Terhes és szoptató anyák a felnőttekre vonatkozó előírások betartásával szedhetik a készítményt! 
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A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
A készítmény nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.  

Fontos információk a Béres B1-vitamin 10 mg tabletta egyes összetevőiről 
A készítmény laktózt (tejcukor) tartalmaz.  
Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, 
keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert. 
 

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A BÉRES B1-VITAMIN 10 MG TABLETTÁT? 
 
A Béres B1-vitamin 10 mg tablettát mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően szedje. 
Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. 
 
A készítmény szokásos adagja: 
 
Felnőtteknek: 
B1-vitamin-hiány megelőzésére napi 5-10 mg (napi ½ - 1 tabletta),  
B1-vitamin-hiány betegség esetén az adagot az orvos határozza meg. 
 
Gyermekeknek: 
Gyermekeknek átlagos napi adagja 14 éves kor felett 5-10 mg (½ - 1 tabletta). 
A készítmény 14 éves kor alatt hiányállapot esetén orvosi javaslatra alkalmazható. 
 
A tablettát bármely napszakban, lehetőleg étkezéskor, kevés folyadékkal, szétrágás nélkül javasolt 
bevenni! 
A készítményt a B1-vitamin-hiányhoz vezető ok fennállásáig, betegségekben - egyéni megfontolás 
alapján - a kezelőorvos által meghatározott ideig javasolt szedni. 
 
A tabletta egyenlő adagokra osztható. 
 
Ha az előírtnál több Béres B1-vitamin 10 mg tablettát vett be 
Túladagolási és mérgezési tünetek nem ismertek.  
 
Ha elfelejtette bevenni Béres B1-vitamin 10 mg tablettát 
Pótolhatja a kiesett adagot, majd folytassa a kezelést az előírtak szerint. 
 
Ha idő előtt abbahagyja a Béres B1-vitamin tabletta szedését 
A kezelés megszakításakor általában semmilyen káros hatás nem jelentkezik. 
 
Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát 
vagy gyógyszerészét. 
 
 
4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 
 
Mint minden gyógyszer, így a Béres B1-vitamin 10 mg tabletta is okozhat mellékhatásokat, amelyek 
azonban nem mindenkinél jelentkeznek. 
 
A készítmény szedése mellett nagyon ritkán allergiás jelenségek (csalánkiütés, bőrviszketés) 
felléphetnek. Ez esetben a szedést abba kell hagyni! 
 
Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül 
egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. 
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5. HOGYAN KELL A BÉRES B1-VITAMIN 10 MG TABLETTÁT TÁROLNI? 
 
Legfeljebb 25°C-on tárolandó. 
 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó. 
 
A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne szedje a gyógyszert! 
A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. 
 
A gyógyszert nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. 
Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek 
az intézkedések elősegítik a környezet védelmét. 
 
 
6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 
Mit tartalmaz a Béres B1-vitamin 10 mg tabletta? 
A készítmény hatóanyaga: 10 mg B1-vitamin (tiamin-nitrát formájában) tablettánként.  
Egyéb összetevők: laktóz-monohidrát (tejcukor, tablettánként 106,1 mg), mikrokristályos cellulóz, 
magnézium-sztearát. 
 
Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás? 
Tabletta: fehér, kerek, lapos felületű, metszett élű tabletta, egyik oldalán mélynyomású „B1” 
jelöléssel, a másikon felezővonallal. 
A tabletta egyenlő adagokra osztható. 
 
Csomagolás: 20 db, ill. 30 db tabletta színtelen, átlátszó műanyag/alumínium buborékcsomagolásban 
és dobozban. 
Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 
 
A forgalomba hozatali engedély jogosultja:  
Béres Gyógyszergyár Zrt.,1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. 
Tel: 06-1-430-5500 
Fax: 06-1-250-7251 
E-levél: info@beres.hu 
 
Gyártó: 
Béres Gyógyszergyár Zrt., 5005 Szolnok, Nagysándor József út 39. 
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