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BRODACID płyn na brodawki
 

cena: 18,20 PLN

Opis słownikowy

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

Opakowanie 8 g

Postać płyn, płyn na skórę

Producent Grupa INCO

Substancja
czynna

Dimetylosulfotlenek, Kwas mlekowy, Kwas
salicylowy (Salicylic acid)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Brodacid to lek w postaci płynu na skórę, który wspiera leczenie brodawek zwykłych, okołopaznokciowych, stóp i mozaikowych.

Działanie

Preparat do stosowania miejscowego o działaniu keratolitycznym i keratoplastycznym. Kwas salicylowy i kwas mlekowy działają żrąco i
złuszczająco, ułatwiając usunięcie zrogowaciałego naskórka. Obecność substancji pomocniczej w leku - dimetylosulfotlenku - sprawia,
że składniki aktywne łatwiej przenikają w głąb tkanki skórnej.

Wskazania

Lek Brodacid stosuje się przy leczeniu brodawek zwykłych, brodawek okołopaznokciowych, brodawek mozaikowych i brodawek stóp.

Płyn na brodawki może być stosowany u dzieci w wieku od 2 do 12 lat jedynie pod kontrolą lekarza.

Przeciwwskazania

Leku Brodacid nie należy stosować w następujących przypadkach:

gdy występuje uczulenie na substancję czynną (kwas mlekowy lub kwas salicylowy) lub którykolwiek ze składników leku
w leczeniu brodawek i zmian zlokalizowanych w okolicach oczu, błon śluzowych czy na twarzy,
na zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,
na znamiona owłosione i nieowłosione.

Lek Brodacid nie może być stosowany również u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 2 lat.
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Płyn na brodawki Brodacid należy stosować jedynie na powierzchnię brodawki. Stosowanie leku na niezmienioną, zdrową skórę
powoduje wchłanianie się kwasu salicylowego do organizmu, co może być przyczyną wystąpienia ogólnoustrojowych działań
niepożądanych. W przypadku omyłkowego pokrycia lekiem skóry otaczającej brodawkę, miejsce należy bezzwłocznie przemyć wodą.

Brodacid a ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet, które są w ciąży, przypuszczają że mogą być w ciąży, planują zajść w ciążę lub karmią piersią, przed
zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Ponieważ nie były prowadzone badania nad wpływem leku
Brodacid na kobiety w ciąży i karmiące piersią nie zaleca się jego stosowania w tym okresie

Interakcje z innymi lekami

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, a także o lekach,
które będa przyjmowane w najbliższym czasie.

Dawkowanie

Lek należy stosować miejscowo - na powierzchnię skóry chorobowo zmienionej dwa razy dziennie, o ile lekarz nie zalecił inaczej.

Suchą i czystą powierzchnię brodawki pokrywa się warstwą leku za pomocą specjalnego aplikatora. Przed przystąpieniem do aplikacji
odczekać, aż nadmiar preparatu spłynie do butelki. Następnie posmarować wyłącznie brodawkę, uważając by płyn nie dostał się na
zdrową skórę, błonę śluzową lub do oczu. Po nałożeniu płynu na brodawkę należy odczekać, aż płyn zaschnie w postaci białej błonki.

Brodacid można stosować przez kilkanaście dni (maksymalnie 6-8 tygodni) w zależności od wyników leczenia.

Skład

Substancje czynne:

kwas mlekowy - 63 mg w 1 g płynu,
kwas salicylowy - 100 mg w 1 g płynu,

Substancje pomocnicze:

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

Przechowywanie

Szczelnie zamkniętą butelkę z lekiem należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po każdorazowym
użyciu upewnić się, że butelka została dokładnie dokręcona, aby zapobiec wyparowaniu. Brodacid przechowywać w temperaturze nie
większej niż 25 °C.

Nie stosować leku po terminie ważności, który jest umieszczony na etykiecie.
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