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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
ACID BORIC  

soluţie cutanată 3% 
 

Acidum boricum  
 

100 ml conține:  acid boric – 3 g;  alcool etilic 70% - până la 100 ml. 
 

Posedă acţiune antiseptică, utilizată preponderent în tratamentul bolilor urechii medii şi de piele. 
Coagulează proteinele celulei bacteriene (inclusiv cele enzimatice), dereglează permeabilitatea 
membranei celulare. Soluţia de 5% inhibă procesele de fagocitoză, cele de 2-4% – reţin creşterea 
şi dezvoltarea bacteriilor. Posedă acţiune iritantă asupra mucoaselor şi ţesuturilor granulare. 
 
Domeniu de utilizare 
Inflamația acută și cronică a urechii medii, boli de piele (inflamația pielii, inclusiv însoțită de 
infectare; lezarea pielii în spațiile interdigitale și pliuri. 
 
Mod de utilizare 
Extern. În bolile de piele se prelucrează porţiunile afectate sau se aplică meşe de tifon, îmbibate 
cu soluţie alcoolică 3%. În inflamația acută şi cronică a urechii medii se instilează câte 3-5 
picături sau se aplică turunde îmbibate cu soluţii alcoolice de 1%, 2% şi 3% în canalul auditiv 
extern de 2-3 ori pe zi. 
 
Efecte nedorite 
La utilizarea  îndelungată şi cu doze mari, în caz de probleme renale sunt posibile: greţuri, 
vărsături, diaree, erupţii pe piele, dureri de cap, stare de confuzie. 
 
Restricții în utilizare: 
Alergie la componentele produsului, probleme renale grave, leziuni extinse ale suprafeţei pielii, 
sarcina, lactaţia, copii cu vârsta până la 1 an. 
 
Atenționări: 
A se aplica numai pe suprafețe limitate ale pielii. Se recomandă utilizarea cu precauţie la copii. 
Nu se recomandă prelucrarea cavităţilor, deoarece de pe mucoase se absoarbe foarte rapid. 
 
Condiții de păstrare 
A se păstra la   temperaturi sub 25 °C. 
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Fabricat:  
SRL Eladum Pharma 
Republica Moldova, r-nul Strășeni,  
s. Cojușna, str. Centenarului, 2/C 
tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408 
 
Câte 20 ml în flacon. 
Seria: a se vedea pe ambalaj.   
Data de expirare: a se vedea pe ambalaj. 


