
NATURLAND® 
Glycerinum Boraxatum FoNo VII. Naturland 

Mielő/t elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi 
betegtdjékoz/a/ó/. 
• E reeepl nélkül kaphaló gyógys=errel On enyhe, múló pana.cokal ke=e1hel orvosi 

felügyelel nélkül. A= opl/mállS hatás érdekében a=onban, elengedhetetlen e gyógys=er 
körültekintő, s=aks=eroalkalma=ása. 

• Tartsa meg a betegtájéko=tatót, mert a benne s=ereplő információkra a későbbiekben is 
s=üksége lehet. 

• További kérrJéwveljorduljon gyógys=erés=éhe=. 
• Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen 

súlyasbodnak. 

A betegtájékoztató ta rtalma: 
I. Milyen tlpusú gyógyszer és mi lyen betegségek esetén alkalmazható a Glycerinum 

Boraxatum FoNo VII.Naturland? 
2. Tudnivalók a Glycerinum Boraxatum FoNo VII. Naturland alkalmazása előtt . 
3. Hogyan kell alkalmazni aGlycerinum Boraxatum FoNo VII. Naturland-ot? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Tárolás 

Milyen ha tóanyagot éssegédanya goka ttarta lmaza készítmény? 
A Glycerinum Boraxatum FoNo VII . Naturland ecsetelő hatóanyaga 4 g Borax (nátrium
tetraborát). 
Azecsetelö segédanyagként glicerint tartalmaz. 

Gyá rtó és a forgalombahoza ta li engedély jogosult ja : 
NATURLAND Magyarország Kft. 
1106 Budapest, Csillagvi rág u. 8. 

l. Milyen tlpusú gyógyszer és milyen betegségek esetén alka lmazható a Glycerinum 
Boraxat um FoN o VU. Na turland? 
A Glycerinum Boraxatum FoNo VII. Naturland a nyálkahártYa gombás fe rtözése, 
valamint a cukorbetegek kolsö nemi szervei körOl kialakuló bör-soorjának kezelésére 
alkalmas ecsetelő. A borax enyhén antimikotikus (gombák növekedését gátló) hatású. 

2. Tudniva lók a Glycer inum Boraxa tum FoNo Vn. Naturland a lkalmazása elllt t. 
Nem sza bad a készítm ényt alka lmazni 
A készltmény nyilt , nedvedző sebre nem alkalmazható. Nagy kiterjedésü börfelOletre nem 
alkalmazható. 
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NATURLANI)® 
Fokozott óvatossággal alkalmazható a készítmény 
Szoptatott csecsemőnél az anya emlöbimbóját és a gumiszopókát fokozott gondossággal 
kell tisztán tartani . 

Egyéb gyógyszerek szedése 
Nem ismertek kölcsönhatások más gyógyszerekkel történö együttes alkalmazása során . 

Terhesség, szoptatás 
A készítmény terhesség és szoptatás időszaka alatt is alkalmazható. 

A készítmény hatásai a gépjármüvezetésre és baleseti veszéllyel járó munkavégzésre 
Nem befolyásolja hátrányosan az ezekhez szükséges képességeket. 

J. Hogyan kell alkalmazni a Glycerinum Boraxatum FoNo vn. Naturland-ot? 
Csecsemők szájpenésze esetén ecsetelésre vagy gumiszopóka megnedvesítésére, minden 
etetés, szoptatás után, de legalább naponta 3-szor kell használni. 

Ha az előírtnál több Glycerinum Boraxatum FoNo VII. Naturland-ot alkalmazott 
A mellékhatások fokozódása várható. 

Ha elfelejtette alkalmazni a Glycerinum Borsxatum FoNo VII. Naturland-ot 
Amint észrevette, hogy elfelejtette alkalmazni a készitményt, pótolja azt mielöbb. 

4. Lehetséges mellékhatások 
Mint minden gyógyszernek, a Glycerinum Boraxatum FoNo VII. Naturland-nak is 
lehetnek mellékhatásai. 
A készítmény alkalmazása során allergiás tünetek jelentkezhetnek. A bőrön és a 
nyálkahártyán irritáló hatást válthat ki . A nyálkahártyáról, hámfosztott területről 
felszívódva általános toxikus reakciót idézhet elő . 
Az előbb említett mellékhatások vagy bármely szokatlan tünet jelentkezéséröl 
tájékoztassakezelöorvosát! 

S. Tárolás 
A készítmény legfeljebb 25 OC_on, fénytöl védve tárolandó. 
A gyógyszer gyermekektöl elzárva tartandó! 

A terméket csak a csomagoláson feltOntetett lejárati időn belül szabad felhasználni . 
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