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Brodacid płyn na brodawki płyndostos.naskó
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,1g+0,063g+0,02g)/g

Opakowanie 8 g

Producent INCO-VERITAS S.A.

Substancja
czynna

Acidum salicylicum, Acidum lacticum, Dim

Opis produktu
 

O produkcie
Brodacid, (50,4 mg + 100 mg)/g, płyn na skórę, 8 g

Opis
Lek  Brodacid ma postać płynu na skórę, do leczenie brodawek zwykłych, około paznokciowych, brodawek stóp i mozaikowych.

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.

Substancje pomocnicze: - nitroceluloza (2:1) + octan etylu, dimetylosulfotlenek.

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

Czystą i suchą powierzchnię brodawki smarować lekiem 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.

Działanie
Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie. Kwas mlekowy jest
środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Substancja pomocnicza leku - dimetylosulfotlenek zwiększa przenikanie
składników czynnych w głąb tkanki.
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Wskazania
Leczenie brodawek zwykłych, około paznokciowych, brodawek stóp i mozaikowych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Brodacid:
1 jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne - kwas mlekowy lub kwas salicylowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku,
2) w leczeniu brodawek płaskich i zmian zlokalizowanych w okolicy oczu, na błonach śluzowych oraz na twarzy,
3) na znamiona owłosione i nieowłosione,
4) na zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,
5) w okresie ciąży i karmienia piersią,
6) u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek Brodacid może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.
W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać
stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek należy nakładać wyłącznie na brodawki. Nie należy stosować leku 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 lekiem otaczającej brodawkę zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.
Chronić przed wyparowaniem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºc.

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

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, lek nie może być stosowany w okresie
ciąży i karmienia

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

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
GRUPA INCO S.A.
Wspólna 25
Warszawa
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