
 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

 

Borasol 30 mg/g Roztwór na skórę 500 g
 

Cena: 23,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 g

Postać roztw.do stos.na skór.

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Opis produktu
 

Opis
Borasol to roztwór zawierający kwas borowy, który wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Dzięki temu lek jest
stosowany do miejscowego leczenia stanów zapalnych skóry, wyprysków, oparzeń, stłuczeń, obrzęków zapalnych tkanek miękkich,
powierzchownych uszkodzeń naskórka lub skóry oraz stanów zapalnych zewnętrznych narządów moczopłciowych. Borasol działa
bakteriostatycznie, hamując rozwój bakterii oraz grzybów, które mogą prowadzić do infekcji skórnych.

Wskazania
Jest przeznaczony do odkażania w stanach zapalnych skóry, w tym wypryskach, oparzeniach, stłuczeniach, obrzękach zapalnych tkanek
miękkich, a także w powierzchownych uszkodzeniach naskórka lub skóry. Ponadto, lek może być stosowany w stanach zapalnych
zewnętrznych narządów moczopłciowych.

Dawkowanie
Dawka oraz czas stosowania leku Borasol zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz od rodzaju i ciężkości choroby. Zaleca się
stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty oraz z instrukcją zawartą w ulotce dla pacjenta. Przed zastosowaniem
leku należy dokładnie umyć i osuszyć zmienione chorobowo miejsca. Następnie należy nanieść niewielką ilość roztworu na skórę i
delikatnie wmasować. Lek nie powinien być stosowany na otwarte rany ani w okolicy oczu, jamy ustnej ani innych wrażliwych miejsc na
skórze. W przypadku pojawienia się niepożądanych objawów, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład
Borasol - skład
1 g roztworu zawiera:

substancję czynną: 30 mg kwasu borowego,

substancję pomocniczą: wodę oczyszczoną.
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Przeciwwskazania
Zawsze przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta oraz skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań. Nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 11 lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli Borasol jest stosowany na uszkodzoną skórę, może wystąpić: zaczerwienienie, wysypka, łuszczenie się naskórka, brak łaknienia,
wymioty, biegunka, drgawki, gorączka, zapaść, uszkodzenie nerek, skąpomocz, senność, śpiączka.
Długotrwałe stosowanie leku może wywołać objawy przewlekłego zatrucia kwasem borowym, w tym: zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
zapalenie skóry, zaburzenia miesiączkowania, niedokrwistość, osłabienie, drgawki i wyłysienie.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w zamkniętym opakowaniu. Chronić
od światła.
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