NAVODILO ZA UPORABO

dermalna raztopina
mlečna kislina/salicilna kislina/jod

4123

Sakol

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali
farmacevta.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.
Glejte poglavje 4.
- Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se morate posvetovati z zdravnikom.
Kaj vsebuje navodilo: 1. Kaj je zdravilo Sakol in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Sakol
3. Kako uporabljati zdravilo Sakol
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Sakol
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije
1. Kaj je ZDRAVILO Sakol in za kaj ga uporabljamo
Sakol uporabljajte za odstranjevanje bradavic in manjših kurjih očes.
Salicilna in mlečna kislina razrahljata stike med odmrlimi celicami rožene plasti kože
ter s postopnim mehčanjem olajšata odstranitev bradavic in kurjih očes. Delujeta tudi
protibakterijsko in protiglivično. Jod ima protibakterijsko, protiglivično in protivirusno
delovanje. Po nanosu zdravila na kožo se tvori tanek, prozoren film, ki zadržuje učinkovine na
mestu delovanja in omogoča boljšo učinkovitost zdravila.
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili ZDRAVILO Sakol
Ne uporabljajte zdravila Sakol
- če ste alergični na katero od sestavin zdravila,
- če imate sladkorno bolezen.
Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se morate posvetovati z zdravnikom.
Sakol ni namenjen odstranjevanju starostnih bradavic in bradavic na obrazu, področju spolovil
ter pod pazduho.
Izogibajte se dolgotrajni uporabi zdravila na večjih površinah kože, kar velja še posebej za
osebe s poslabšanim delovanjem ledvic.
Posebna previdnost je potrebna ob uporabi zdravila pri osebah s slabšo prekrvavitvijo okončin
ali periferno nevropatijo (okvara živcev na okončinah).
Jod povzroči rdečkastorjavo obarvanost kože, ki po krajšem času izgine.
Zdravila ne nanašajte na vneto, poškodovano kožo ali kakršnekoli druge kožne spremembe.
Zdravilo ne sme priti v stik z očmi, usti in sluznicami; če se to zgodi, prizadete predele izpirajte
z veliko količino mlačne vode.
Samo za zunanjo uporabo!
Otroci in mladostniki
O uporabi Sakola pri otrocih se posvetujte z zdravnikom.
Druga zdravila in zdravilo Sakol
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste
morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.
Ni poročil o medsebojnem delovanju Sakola z drugimi zdravili.
Na prizadeti predel kože ne nanašajte sočasno Sakola in drugih zdravil ter izdelkov, ki
vsebujejo salicilno kislino.
Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z
zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.
Ni podatkov o varnosti uporabe Sakola med nosečnostjo in dojenjem.
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Ni znano, da bi Sakol vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.
3. Kako uporabljati ZDRAVILO Sakol
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika
ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Sakol nanesite s pomočjo čopiča zjutraj in zvečer na bradavico oziroma kurje oko.
Zdravo kožo v neposredni okolici pred tem zaščitite z mastnim negovalnim mazilom.
Po 3 do 4 dneh, po predhodnem mehčanju v topli kopeli, bradavico oziroma kurje oko
odluščite.
Če je potrebno, postopek ponovite.

NAVODILO ZA UPORABO

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Sakol, kot bi smeli
Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Preveliko ali prepogosto odmerjanje Sakola lahko povzroči pekoč občutek in draženje kože.
Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, kožo temeljito sperite s tekočo vodo.
Če ste pozabili uporabiti zdravilo Sakol
Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.
Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4. Možni neželeni učinki
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh
bolnikih.
Sakol lahko povzroči pekoč občutek, draženje in vnetje kože ter preobčutljivostne reakcije, ki
so v izjemno redkih primerih lahko tudi hujše.
Poškodba zdrave kože v okolici bradavice ali kurjega očesa se lahko pojavi, če kože niste
ustrezno zaščitili z negovalnim mazilom.
Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.
O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana
telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si
S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij
o varnosti tega zdravila.
5. Shranjevanje ZDRAVILA Sakol
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Po uporabi stekleničko takoj dobro zaprite. Vnetljivo! Shranjujte ločeno od virov vžiga.
Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na
ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan
navedenega meseca.
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu
odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi
pomagajo varovati okolje.
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije
Kaj vsebuje zdravilo Sakol
1 g dermalne raztopine vsebuje 200 mg mlečne kisline, 50 mg salicilne kisline in 6,3 mg joda.
Pomožne snovi: eter, etanol, prečiščena voda, kalijev jodid, piroksilin (kolodij).
Izgled zdravila Sakol in vsebina pakiranja
Sakol je bistra, rdečerjava tekočina, značilnega vonja po jodu.
Pakiranje je škatla s stekleničko z zaporko s čopičem, v kateri je 10 ml dermalne raztopine,
s priloženim navodilom za uporabo.
Način izdaje zdravila Sakol
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.
Proizvajalec
Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj
telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si
Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 28. 4. 2021.

