
NAVODILO ZA UPORABO

Borova krema
borova kislina

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo 
kar najbolje koristilo.

• Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
• Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
• Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v nekaj dneh, se posvetujte z zdravnikom.
• Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni

omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:
1. Kaj je zdravilo Borova krema in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Borova krema
3. Kako uporabljati zdravilo Borova krema
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Borova krema
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO BOROVA KREMA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO
Borova krema vsebuje borovo kislino, ki učinkuje na kožna glivična obolenja in ima obenem
blago protibakterijsko delovanje. 
Borova krema se uporablja za zdravljenje blažjih oblik ekcemov in blažjih vnetij kože.

Ne uporabljajte zdravila Borova krema: 
• če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino ali katerokoli sestavino zdravila,
• na ranah, sluznicah in večjih površinah poškodovane kože,
• pri dojenčkih in otrocih do 3. leta starosti.

Previdnostni ukrepi in opozorila
Borova krema ne sme priti v stik s sluznicami in očmi.
Izogibajte se uporabi na velikih površinah kože. 
Če se vam stanje v nekaj dneh ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom!

Nose~nost in dojenje  
Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete ali uporabite katerokoli zdravilo.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO BOROVA KREMA



3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO BOROVA KREMA 
Odmerjanje in na~in uporabe
Kremo namažite na kožo v tankem sloju večkrat na dan. 

Prekomerno odmerjanje 
Pri dolgotrajni uporabi na velikih površinah kože ali na poškodovani koži in ranah lahko 
pride do kronične zastrupitve z borovo kislino. 

4. MOŽNI NEŽELENI U^INKI
Kot vsa zdravila ima lahko tudi Borova krema neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri 
vseh bolnikih. 
V redkih primerih lahko Borova krema povzroči preobčutljivostne reakcije (močna, 
dražeča pordelost kože, izpuščaji, srbenje…). V takih primerih zdravilo prenehajte 
uporabljati in se posvetujte s farmacevtom ali zdravnikom.
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki 
ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA BOROVA KREMA
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Tubo shranjujte tesno zaprto, pri temperaturi do 25 °C, zaščiteno pred svetlobo.

Rok uporabnosti
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na 
ovojnini.

6. DODATNE INFORMACIJE
Kaj vsebuje zdravilo Borova krema
• Zdravilna učinkovina je borova kislina.
• Pomožne snovi so emulgirajoči cetil in stearilalkohol (vrsta B), para�nsko olje, glicerol,

prečiščena voda in 0,1 % zmesi metilparahidroksibenzoata in propilparahidroksibenzoata
kot konzervans. 

1 g kreme vsebuje 30 mg borove kisline (Acidum boricum).

Izgled zdravila Borova krema in vsebina pakiranja
Borova krema je bele barve, brez vonja.
V škatli je tuba s 25 g mazila.

Na~in izdaje zdravila Borova krema 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Izdelovalec:
Lekarna Ljubljana PE Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, SI-1000 Ljubljana

Datum zadnje revizije navodila: 17.08.2011


