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Brodacid, płyn na brodawki, 8 g
 

Cena: 18,85 zł

Opis słownikowy

Dawka (50,4 mg + 100 mg)/ g

Opakowanie 8 g

Postać płyn do stosowania na skórę

Producent INCO-VERITAS S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum lacticum, Acidum salicylicum

Opis produktu
 

Wskazania

Leczenie brodawek:
- Zwykłych,
- Około paznokciowych,
- Stóp,
- Mozaikowych.

Działanie

Zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.
Niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.
Zwiększa przenikanie składników czynnych w głąb tkanki.

Dawkowanie

Czystą i suchą powierzchnię brodawki smarować lekiem za pomocą aplikatora.
Po posmarowaniu brodawki odczekać chwilę, aż płyn zaschnie w postaci białej błonki.
Stosować 2 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.

Skład
1 g płynu na skórę zawiera 50,4 mg kwasu mlekowego (Acidum lacticum), w postaci roztworu 90% i 100 mg kwasu salicylowego
(Acidum salicylicum).
Substancje pomocnicze: Dimetylosulfotlenek, nitroceluloza (2:1 w etanolu) + octan etylu.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować 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.
Ciąża i okres karmienia piersią.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Działania niepożądane

W obrębie skóry otaczającej mogą 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.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
W temperaturze poniżej 25oc.
Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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