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Brodacid płyn na brodawki, (50,4 mg + 100 mg )/g kurzajki 8
g
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 8 g

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek

Substancja
czynna

acidum salicylicum , acidum lacticum

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Substancja czynna: acidum salicylicum , acidum lacticum

Skład Substancjami czynnymi leku BRODACID są kwas mlekowy i kwas salicylowy. 1 g płynu na skórę zawiera 50,4 mg kwasu
mlekowego, w postaci 90% roztworu kwasu mlekowego i 100 mg kwasu salicylowego. Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: -
nitroceluloza (2:1) + octan etylu, dimetylosulfotlenek.

Zawartość Lek ma postać płynu na skórę. Opakowanie : Butelka ze szkła bezbarwnego zawierająca 8 g płynu na skórę z aplikatorem
polietylenowym i zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.

Dawkowanie Czystą i suchą powierzchnię brodawki smarować produktem leczniczym za pomocą aplikatora. Po odkręceniu zakrętki i
wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki, a następnie posmarować wyłącznie powierzchnię brodawki,
zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę, błony śluzowe lub do oczu. Po posmarowaniu brodawki odczekać chwilę, aż
płyn zaschnie w postaci białej błonki. Stosować dwa razy na dobę na czystą i suchą skórę. Smarować wyłącznie powierzchnię brodawki,
w zależności od wyniku leczenia przez kilkanaście dni, maksymalnie do 6-8 tygodni. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą,
dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu. Chronić przed wyparowaniem. Dzieci: Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2
lat. U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Przeciwwskazania Nie stosować produktu leczniczego: - w nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. - w leczeniu brodawek płaskich i zmian zlokalizowanych w okolicy oczu, na błonach śluzowych oraz na twarzy, - na
znamiona owłosione i nieowłosione, - na zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę, - w okresie ciąży i karmienia piersią, - u dzieci w wieku
poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia Produkt leczniczy jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego. Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie
skóry. Należy chronić przed produktem leczniczym oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego
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 kontaktu produktu leczniczego z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody. Produkt leczniczy
należy nakładać wyłącznie na brodawki. Nie należy stosować produktu leczniczego na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną
skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeśli
dojdzie do pokrycia produktem leczniczym otaczającej brodawkę zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą. Nie stosować u
dzieci w wieku poniżej 2 lat. U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Działania niepożądane W przypadku nieprawidłowego stosowania leku, w obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki,
pozostawiające przemijające przebarwienia. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego
do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści
do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi
odpowiedzialnemu.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO

Pozwolenie: MZ R/3295
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