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Borasol rozt.dostos.naskórę 0,03g/g 200g
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/g

Opakowanie 200 g

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
PROLAB SP. Z O.O., PATEREK

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Acidum boricum

Opis produktu
 

O produkcie
Borasol, 30 mg/g, roztwór na skórę, 200 g

Opis
Lek Borasol ma postać roztworu do stosowania na skórę. Borasol zawiera substancję czynną kwas borowy o działaniu
przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym.

Skład
Substancją czynną leku jest kwas borowy.
1 g roztworu na skórę zawiera 30 mg kwasu borowego.

Pozostały składnik to: woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle przeciera się lekiem zmienione
chorobowo miejsca od 2 do 3 razy na dobę.

Stosować w postaci przymoczek, okładów i płukań. Stosować przez krótki okres czasu.

Wskazania
Do odkażania w stanach zapalnych skóry, wypryskach, oparzeniach, stłuczeniach, obrzękach zapalnych tkanek miękkich, w
powierzchownych uszkodzeniach naskórka lub skóry oraz w stanach zapalnych zewnętrznych narządów moczopłciowych.

Przeciwwskazania
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 Kiedy nie stosować leku Borasol:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną,
doustnie,
do oczu,
na rozległe rany i otwarte skaleczenia,
na duże powierzchnie skóry.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Borasol może powodować działania niepożądane.

Jeśli lek jest stosowany na uszkodzoną skórę może wystąpić zaczerwienienie, wysypka, łuszczenie się naskórka, brak łaknienia,
wymioty, biegunka, drgawki, gorączka, zapaść, uszkodzenie nerek, skąpomocz, senność, śpiączka. Jeśli lek jest stosowany długotrwale,
mogą wystąpić objawy przewlekłego zatrucia kwasem borowym, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie skóry, zaburzenia
miesiączkowania, niedokrwistość, osłabienie, drgawki i wyłysienie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w zamkniętym opakowaniu.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Borasol z lekami zawierającymi metenaminę, taninę, węglany, wodorotlenki zasadowe, koloidalne roztwory
srebra, czwartorzędowe zasady amoniowe, balsamem peruwiańskim.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza
przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku do 11 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
PROLAB
Przemysłowa 3
Nakło n/Notecią
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