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Brodacid, płyn na brodawki, 8 g
 

Cena: 19,16 PLN

Opis słownikowy

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

Producent INCO-VERITAS SP.Z.O.O.

Opis produktu
 

Brodacid to lek w postaci płynu na skórę stosowany w celu leczenia brodawek zwykłych, około paznokciowych, brodawek stóp i
mozaikowych. W składzie zawiera składniki aktywne takie jak kwas salicylowy i kwas mlekowy. Kwas salicylowy działa keratolitycznie,
zmiękcza oraz rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie, natomiast kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który
niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Dodatkowo substancja pomocnicza leku Brodacid dimetylosulfotlenek zwiększa przenikanie
składników czynnych w głąb tkanki.

Wskazania

Leczenie brodawek zwykłych, około paznokciowych, brodawek stóp i mozaikowych.

 

Skład
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1 g płynu zawiera:

substancje czynne: kwas mlekowy 50,4 mg (w postaci roztworu 90%) i kwas salicylowy 100 mg oraz
substancje pomocnicze: dimetylosulfotlenek, nitroceluloza (2:1 w etanolu) + etylu octan.

Działanie

Kwas salicylowy działa keratolitycznie: zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek.
Kwas mlekowy niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

 

Dawkowanie

Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekaj, aż nadmiar płynu spłynie do butelki, a następnie czystą i suchą
powierzchnię brodawki posmaruj lekiem Brodacid za pomocą aplikatora.
Pamiętaj, aby smarować wyłącznie powierzchnię brodawki, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę, błony
śluzowe lub do oczu. 
Po posmarowaniu brodawki odczekaj chwilę, aż płyn zaschnie w postaci białej błonki. 
W zależności od wyniku leczenia stosuj lek przez kilkanaście dni, maksymalnie  do 6-8 tygodni. 
Przed kolejną aplikacją produktu nie należy zrywać poprzednio nałożonej warstwy.
Dorośli i dzieci po 12 roku życia: stosuj 2 razy na dobę.
Dzieci od 2 do 12 roku życia: można stosować tylko pod kontrolą lekarza

Przeciwwskazania

Leku Brodacid nie należy stosować w przypadku: 
uczulenia na którykolwiek ze składników leku,
znamion owłosionych i nieowłosionych,
zakażonej lub zmienionej zapalnie skóry.

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
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