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Brodacid płyn na brodawki 8 g
 

Cena: 18,98 PLN

Opis słownikowy

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

Opakowanie 8 g

Postać płyn do stos.na skórę

Producent INCO-VERITAS S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Acidum salicyl., Acid.lact.,Dimethyl.sul

Opis produktu
 

Nazwa: Brodacid płyn 
Opakowanie: 8 g 

Sposób użycia: Należy smarować wyłącznie powierzchnię brodawki, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po
nałożeniu preparatu chwilę odczekać, aż płyn zaschnie w postaci białej błonki. Smarować dwa razy dziennie (rano i wieczorem), przez
okres 6 do 8 tygodni. Stosować na czystą, suchą skórę. Nie stosować uprzednio żadnych kosmetyków. 

Skład: 100 g płynu zawiera: Kwas salicylowy - 10,0 g; Kwas mlekowy - 5,0 g; Dimetylosulfotlenek - 2,0 g.

Wskazania:  
- brodawki zwykłe,
- brodawki około paznokciowe,
- brodawki stóp,
- brodawki mozaikowe.

Brodacid jest to preparat zawierający w swoim składzie jako substancje czynne mieszaninę kwasów salicylowego i mlekowego. Kwas
salicylowy ma właściwości złuszczające, grzybobójcze, keratolityczne i antyseptyczne. Kwas mlekowy to środek łagodnie żrący,
przeciwgnilny i bakteriobójczy.
Substancja pomocnicza - dimetylosulfotlenek zwiększa przenikanie składników czynnych w głąb tkanki, nasilając działanie na komórki
zarażone wirusem Papilloma. Podłoże lakierowe umożliwia precyzyjne nakładanie preparatu i jego dobrą przyczepność do zmienionych
chorobowo powierzchni skóry.

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Produktu
nie należy stosować do leczenia brodawek płaskich i zmian zlokalizowanych w okolicy oczu, na błonach śluzowych oraz na twarzy. Nie
stosować na znamiona owłosione. Nie stosować na znamiona, na zainfekowaną lub zmienioną zapalnie skórę. W okresie ciąży i
karmienia. Stosować tylko do użytku zewnętrznego.
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Ze względu na brak badań pacjentek kobiet w ciąży i karmiących piersią,
preparat nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia.
Lek Brodacid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
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Działania niepożądane:  Jak każdy lek, lek Brodacid może powodować działania niepożądane. W przypadku nieprawidłowego
stosowania leku, w obrębie skóry otaczającej mogą wystąpić pieczenie i nadżerki, pozostawiające przemijające przebarwienia. U
niektórych osób w czasie stosowania leku Brodacid mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych
objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Status: Produkt leczniczy

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.
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