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Preto

3.

Aplique  diariamente, de preferência à 
noite, sobre a verruga com o pincel aplicador, e 
espere secar. Repita a operação por mais três 
vezes. Evite o contato do produto com a pele sã.

Duofilm
®

2.

4.

1.

5.

Lave cuidadosamente a área afetada com água 
morna durante cinco minutos, no mínimo, e 
seque cuidadosamente com uma toalha limpa.

Faça um orifício central, do tamanho da 
verruga, em um pedaço de esparadrapo.

Aplique o esparadrapo sobre a verruga, de 
modo que só a verruga fique visível e a área ao 
redor da mesma esteja protegida.

Quando  estiver completamente seco sobre a verruga, 
recomenda-se cobrir a mesma com um esparadrapo ou curativo adesivo.

Duofilm
®

Troque o curativo a cada 24 horas, tomando o cuidado de repetir todos os procedimentos passo a 
passo.

PRECAUÇÕES: 
Não use o produto se você for diabético ou tiver problemas circulatórios.
Não aplique na face ou mucosas (órgãos genitais, olhos, boca e narinas).

ALTAMENTE INFLAMÁVEL - MANTENHA LONGE DO FOGO E DE CHAMAS.
MANTER O  FRASCO FIRMEMENTE FECHADO, NÃO AGITE O FRASCO.

COMO USAR

Prezado Consumidor,

®A STIEFEL  sempre buscando o que há de melhor para seus 
®consumidores, comunica que o Duofilm  foi submetido a um 

processo de modernização e apresenta agora uma nova 

embalagem: as informações do rótulo estão sendo gravadas 

diretamente no frasco e por esse motivo o antigo rótulo foi 

retirado.

O produto não sofreu nenhum tipo de alteração em sua fórmula 

e continua sendo fabricado seguindo os mais rigorosos padrões 

de qualidade, garantindo a eficácia e segurança já conhecidas 

pela comunidade médico-científica.

Para quaisquer esclarecimentos, colocamo-nos à disposição 

através do 0800 704 31 89 ou e-mail sac@stiefel.com.br

Atenciosamente,

Laboratórios Stiefel Ltda.

C O M U N I C A D O



COMPOSIÇÃO: cada ml do produto contém:
ácido salicílico ................................................................................................................................................................ 165,0 mg
ácido lático ...................................................................................................................................................................... 145,2 mg
excipiente q.s.p. ................................................................................................................................................................... 1,0 ml

O excipiente contém: colódio elástico, éter etílico e álcool etílico.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento: pode-se observar a ação do produto nas primeiras duas a quatro semanas de tratamento, sendo 
que a cura total pode ser esperada após seis a doze semanas de aplicação do .

 é altamente inflamável e deve ser mantido longe do fogo ou de chamas. Manter o frasco firmemente fechado quando não 
estiver em uso. Não agite o frasco. Armazenar o produto à temperatura ambiente (15 - 30°C). Proteger da luz e umidade.
Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.
O que é uma verruga?
Uma verruga é um crescimento da pele causado por infecção viral. É importante que seja tratada rapidamente, pois é contagiosa, 
elas podem passar de uma pessoa para outra, ou de uma parte para outra do corpo.

“NÃO USE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO, PODE SER PREJUDICIAL PARA SUA SAÚDE”.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. 
Informar ao médico se está amamentando.
O produto não deve ser usado durante a gravidez e a amamentação.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA”.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, como irritação local acompanhada de sensação de queimação e 
formação de crostas. Estes sintomas podem ser controlados pela suspensão temporária da terapia. Outras reações adversas, muito 
raras, incluem dermatite e toxicidade sistêmica aguda por salicilato.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.

Não utilizar ao mesmo tempo  e outros produtos nas áreas que estão sendo tratadas, como por exemplo agentes 
descamantes, produtos anti-acne, produtos contendo álcool, sabonetes abrasivos, cosméticos e sabonetes de ação secativa, 
cosméticos medicamentosos ou outras medicações tópicas, a não ser que seja sob orientação médica.
Deve-se interromper o tratamento, caso ocorra irritação excessiva.
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ácido salicílico 165,0 mg/ml
ácido lático 145,2 mg/ml

colódio lacto-salicilado

Apresentação: frasco plástico contendo 15 ml

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO EXTERNO

Como reconhecer uma verruga: 
Verrugas comuns são pequenas, arredondadas com superfície áspera, com aspecto de couve-flor. Elas são 
frequentemente castanho-avermelhadas e geralmente aparecem nos dedos ou mãos.

O produto é contra-indicado para pacientes diabéticos, com problemas circulatórios, com hipersensibilidade ao ácido salicílico ou 
ácido lático, como também não deve ser aplicado sobre pintas ou marcas de nascença (com ou sem pêlos).

 não deve ser aplicado na pele normal que circunda a verruga pois provoca uma reação irritante local. Esta irritação é 
controlada com a suspensão temporária do tratamento e pela aplicação do produto somente na verruga. Caso a irritação persista, 
consulte o seu médico.
Não utilizar o produto sobre a pele irritada, inflamada ou infeccionada.
O produto não deve ser aplicado na face e nas mucosas (órgãos genitais, olhos, boca e narinas). Se ocorrer contato com essas áreas, 
lavar abundantemente com água, até a remoção do produto e continuar a lavar por mais 15 minutos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Ação farmacológica: o exato modo de ação do ácido salicílico no tratamento das verrugas ainda é desconhecido. Sua atividade 
parece estar relacionada a sua ação queratolítica que resulta na remoção mecânica das células epidérmicas associadas com o vírus 
causador da verruga (HPV - papiloma vírus humano). O ácido lático é um componente natural do líquor celular e tem ação 
queratolítica e emoliente, potencializando a ação do ácido salicílico.

INDICAÇÕES
 é indicado no tratamento e remoção das verrugas comuns.

CONTRA-INDICAÇÕES
 é contra-indicado para pacientes diabéticos, com problemas circulatórios, com hipersensibilidade ao ácido salicílico ou a 

qualquer componente da fórmula, como também não deve ser aplicado em pintas e marcas de nascença (com ou sem pêlos).

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Não foram estabelecidas a segurança e eficácia deste produto em gestantes e mulheres no período de amamentação. Em crianças, o 
produto não deve ser aplicado em grandes áreas do corpo, durante longos períodos de tempo e deve-se evitar a oclusão de extensas 
áreas cutâneas, devido à possibilidade de grande absorção do ácido salicílico a não ser que seja sob prescrição médica. O ácido 
salicílico deve ser usado com cuidado em grandes áreas da pele, pois pode resultar em toxicidade sistêmica. Sua aplicação contínua 
e frequente na pele pode causar dermatite.
Devido a sua ação queratolítica e irritante, Duofilm  não deve entrar em contato com olhos, membranas mucosas e a pele sã que 
circunda a verruga.

 não deve ser aplicado em verrugas da face e dos órgãos genitais.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
O uso concomitante de Duofilm  e outros produtos, como agentes descamantes, produtos utilizados no tratamento da acne 
(peróxido de benzoíla, tretinoína, isotretinoína e outros), produtos contendo álcool, sabonetes abrasivos, cosméticos e sabonetes de 
ação secativa, cosméticos medicamentosos ou outras medicações tópicas podem provocar um efeito irritativo e secativo de ação 
cumulativa, que podem resultar em irritação excessiva da pele.

REAÇÕES ADVERSAS
O uso de  pode levar a irritação local, acompanhada de sensação de queimação e formação de crosta. Estes sintomas 
podem ser controlados pela suspensão temporária da terapia. Outras reações adversas, muito raras, incluem dermatite, devido à 
aplicação de ácido salicílico em grandes áreas da pele, principalmente aquelas afetadas por alguma dermatose.

POSOLOGIA
Antes da aplicação do , lavar a área afetada com água morna por 5 minutos, no mínimo, e secar cuidadosamente com 
toalha limpa. Proteger a área que circunda a verruga, aplicando um pedaço de esparadrapo, com um orifício central, do mesmo 
tamanho da verruga, de maneira que somente a verruga fique visível. Aplicar quatro camadas do produto diretamente sobre a 
verruga, uma vez ao dia, evitando contato com a pele normal que circunda a verruga. A aplicação deve ser efetuada diariamente, de 
preferência à noite. Quando  estiver completamente seco sobre a verruga, recomenda-se cobrir a mesma com um 
esparadrapo ou curativo adesivo. Normalmente, observam-se os primeiros resultados após duas a quatro semanas da terapia, 
sendo que a cura total pode ser esperada após seis a  semanas.

SUPERDOSAGEM E INGESTÃO ACIDENTAL
A ingestão acidental do produto pode produzir efeitos sistêmicos, tais como vômito, dor abdominal, aumento na frequência 
respiratória, acidose e distúrbios mentais. Pode provocar erupções cutâneas em indivíduos sensíveis. As medidas imediatas visam 
livrar o organismo rapidamente do ácido salicílico. A administração do bicarbonato de sódio é rápida e eficaz, caso possa ser 
produzida uma urina alcalina.
Topicamente, a superdosagem pode ocorrer devido à aplicação do produto em grandes áreas da pele, afetadas por alguma 
dermatose ou pelo uso contínuo e indiscriminado. Nestes casos, deve-se interromper o uso do produto.

PACIENTES IDOSOS
Não foram realizados, até o momento, estudos apropriados sobre os efeitos do ácido salicílico na população geriátrica. Entretanto, 
como doenças vasculares periféricas podem estar presentes em pacientes idosos, existe uma maior probabilidade do 
desenvolvimento de inflamações agudas ou ulcerações nas extremidades, quando estes são tratados com medicamentos à base de 
ácido salicílico.

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.
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