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Brodacid płyn na brodawki 8 g
 

Cena: 23,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 g

Postać Płyny na skórę

Producent CELIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum lacticum, Acidum salicylicum,
Dimethyl sulfoxide

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Brodacid w postaci płynu na skórę to produkt przeznaczony do stosowania na brodawki, którego substancjami czynnymi są kwas
mlekowy oraz kwas salicylowy. Preparat ma działanie keratolityczne, dzięki czemu niszczy zrogowaciałą warstwę brodawki i przyczynia
się do jej złuszczania. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12. roku życia, a u dzieci w wieku 2–12 lat
może być stosowany pod kontrolą lekarza.

Na co jest produkt Brodacid? Wskazania do stosowania produktu to leczenie brodawek zwykłych i okołopaznokciowych, a oprócz tego
leczenie brodawek stóp i mozaikowych. Produkt posiada dwie substancje czynne – kwas salicylowy oraz kwas mlekowy. Kwas mlekowy
jest substancją o działaniu żrącym. Jej funkcją jest niszczenie zrogowaciałej skóry brodawki. Kwas salicylowy natomiast posiada
właściwości keratolityczne. Jego działanie polega na rozpulchnianiu i zmiękczaniu miejsca zrogowacenia, dzięki czemu łatwiejsze staje
się jego złuszczanie. Substancją pomocniczą preparatu jest dimetylosulfotlenek. Jego działanie polega na zwiększaniu przenikania
składników czynnych do głębokich rejonów tkanki.

W opakowaniu znajduje się 8 g płynu na skórę Brodacid oraz specjalny aplikator. W 1 g płynu znajduje się natomiast 50,4 mg kwasu
mlekowego w postaci 90% roztworu kwasu mlekowego, a także 100 mg kwasu salicylowego. Skład produktu uzupełniają składniki
pomocnicze, czyli nitroceluloza, octan etylu oraz dimetylosulfotlenek. Brodacid w postaci płynu na skórę powinien być stosowany
zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Smarowanie brodawek powinno być
wykonywane przy pomocy dołączonego do opakowania aplikatora. Produkt powinien być nakładany zawsze na czystą i osuszoną skórę.
Należy lek umieścić jedynie na brodawce – nie powinien dostać się na zdrową skórę. Po posmarowaniu lekiem brodawki należy chwilę
odczekać – produkt po zaschnięciu tworzy białą błonkę. Zaleca się aplikację Brodacid na brodawki dwa razy dziennie. Terapia
zazwyczaj trwa kilkanaście dni, jednak w razie potrzeby może być kontynuowana dłużej, ale nie przekraczając czasu 6–8 tygodni.

Lek Brodacid przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i należy przerwać jego stosowanie, jeśli u pacjenta dojdzie do podrażnienia
skóry, w tym szczególnie rozległego zaczerwienienia otaczającej brodawkę skóry. Przed kontaktem z lekiem i jego oparami powinny być
chronione oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. Produkt może u niektórych pacjentów także wywoływać działania niepożądane.
Brodacid może przyczynić się do pieczenia i nadżerki pozostawiającej znikające przebarwienia w rejonie skóry, która otacza brodawkę.
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Pojawienie się działań niepożądanych leku wymaga konsultacji z lekarzem. Kwas salicylowy aplikowany na skórę zdrową lub
uszkodzoną może wchłaniać się i przyczyniać do pojawienia się ogólnoustrojowych działań niepożądanych, dlatego należy unikać
pokrywania produktem okolicy brodawki.

Płyn na skórę Brodacid również posiada przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany w przypadku uczulenia na kwas mlekowy i
kwas salicylowy, a dodatkowo w przypadku nadwrażliwości na pozostałe składniki leku. Produkt nie jest przeznaczony do leczenia
brodawek płaskich i nie należy stosować go na zmiany zlokalizowane przy oczach, na twarzy i błonach śluzowych. Brodacid nie może
być aplikowany na znamiona, w tym zarówno te owłosione, jak i nieowłosione. Nie jest również przeznaczony do aplikacji na zmienioną
zapalnie skórę czy też skórę zakażoną. Produkt nie powinien być stosowany u dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia (a u dzieci w
wieku 2–12 lat należy go stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza), a oprócz tego nie powinny z niego korzystać pacjentki
spodziewające się dziecka oraz pacjentki karmiące piersią.

Produkt Brodacid jest łatwopalny, dlatego należy przechowywać go w szczelnie zamkniętym opakowaniu, chroniąc od źródeł ciepła i
ognia, a także temperatury wyższej niż 25°C. Lek powinien być również zabezpieczony przed dostępem dzieci i nie wolno stosować go,
gdy upłynie podany na opakowaniu termin ważności.

Skład
Substancja czynna: 100g płynu zawiera: kwas salicylowy 10,0g, kwas mlekowy 5,0g, dimetylosulfotlenek 2,0g.

Wskazania i działanie

Brodawki zwykłe
Brodawki okołopaznokciowe
Brodawki stóp
Brodawki mozaikowe.

Dawkowanie
Mieszanina kwasu salicylowego i mlekowego działa keratolitycznie na komórki naskórka, zarażone wirusem papilloma. Dodatek
dimetylosulfotlenku powoduje zwiększone przenikanie składników aktywnych w głąb tkanki. Zastosowanie podłoża w formie lakieru
umożliwia bardzo dokładne nałożenie preparatu, wyłącznie w miejsce zmian chorobowych.

Przeciwwskazania
Po odkręceniu nakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do flakonika, a następnie posmarować wyłącznie
powierzchnię brodawki, zwracając uwagę aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu 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.
Preparatu nie należy stosować do leczenia brodawek płaskich, zmian zlokalizowanych na twarzy, w okolicach oczu i na błonach
śluzowych. Nie stosować na znamiona owłosione. Nie stosować na podrażnioną, zainfekowaną lub zmienioną zapalnie skórę. Preparatu
nie należy także stosować w przypadku nadwrażliwości na jeden z jego składników, a także w trakcie ciąży i karmienia piersią.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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