Busonid – bula do Busonid (remédio para rinite alérgica)

Indicado para o alívio de sintomas e tratamento crônico de rinite alérgicas, não alérgicas e da
polipose nasal. Esse produto é popularmente reconhecido pela sua alta taxa de eﬁcácia e por
ser bem tolerado, na maioria dos pacientes, veja abaixo maiores informações sobre o
medicamento!

Onde Comprar Mais Barato?
O Busonid não é um medicamento que têm um preço absurdo, mas também não é um preço
considerado tão barato assim, ele pode ﬁcar na média do razoável. Mas o preço que é
cobrado é justo, pois os componentes da fórmula são de qualidade e realmente eﬁcazes ao
exercerem sua função.
Ele pode ser encontrado por um preço melhor em farmácias e drogarias online como:

DrogariaNet;
Onofre;
Farmagora;
Drogasil.
Algumas contam até mesmo com frete gratuito.

Para que Serve o Busonid?
O Busonid é um medicamento que é indicado para o alívio dos sintomas e tratamento crônico
de rinites alérgicas, não alérgicas e da polipose nasal que são os tecidos aumentados que se
desenvolvem no revestimento interno do nariz. O medicamento deve ser utilizado com
orientação e prescrição médica!

acesse mais em: https://ﬁca.art.br
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Qual o Preço do Busonid?
O medicamento que tem como princípio ativo a Budesonida e é reconhecido pela sua alta
taxa de eﬁcácia e bons resultados tem uma média de preço que pode ser considerada
razoável, porém o preço é muito justo pela alta eﬁcácia do medicamento. O preço do Busonid
pode variar entre R$29,00 reais até R$35,00 reais, vale pesquisar para encontrar as
melhores ofertas.

Como Usar o Busonid?
O uso é feito através da via nasal, antes de usar é indicado agitar o frasco por
aproximadamente 20 segundos, limpar o nariz antes de utilizar, segurar o frasco na vertical
com o aplicador para baixo e aplicar. É importante seguir a dosagem correta e recomendada
para cada tipo de idade, o que pode ser facilmente encontrado na bula do medicamento, o
uso contínuo pode ser de até 4 semanas para apresentar resultados.

Quais os Efeitos Colaterais do Busonid?
Como qualquer outro medicamento o Busonid também possui diversos efeitos colaterais e
reações adversas que podem ocorrer como consequência do uso contínuo do medicamento,
um dos principais efeitos colaterais é que pode ocorrer espirros excessivos logo após o uso
do spray, que é feito por via nasal. Porém existem muitos outros sintomas, alguns mais
comuns e outros mais raros, mas o medicamento é geralmente bem tolerado por aqueles
que utilizam.
Os efeitos colaterais mais comuns podem ser:
Palpitações;
Dor abdominal;
Ganho excessivo de peso;
Dor de cabeça;
Sinusite;
Infecção do trato respiratório;
Glaucoma;
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Entre outros.
Esses são os efeitos mais comuns, entre os mais raros ainda podem estar:
Dermatite,
Irritação,
Estrias na pele,
Síndrome de Cushing,
Hipoglicemia,
Hiperglicemia,
Irritabilidade,
Depressão e ainda ansiedade.
Mas esses raramente acontecem.

Qual a Composição do Busonid?
Cada ml do Busonid 50 mcg/dose contém: budesonida 1,0 mg Excipientes: celulose
microcristalina, carmelose sódica, glicose, polissorbato 20, edetato dissódico de cálcio
dihidratado, água puriﬁcada e ácido clorídrico. Cada ml de Busonid 100 mcg/dose contém:
budesonida 2,0 mg Excipientes: celulose microcristalina, carmelose sódica, glicose,
polissorbato 20, edetato dissódico de cálcio dihidratado, água puriﬁcada e ácido clorídrico.

Importante
1. Este artigo é de caráter informativo/explicativo e todas as informações aqui contidas
foram pesquisadas na internet. Portanto, algumas informações podem sofrer
alterações ao longo do tempo, ou seja, recomendo que você consulte diretamente as
empresas/produtos mencionadas(os) para sanar qualquer tipo de dúvida.
2. As imagens e fotos aqui contidas são meramente ilustrativas, e os direitos das
mesmas são reservados ao seus respectivos autores.
3. Esperamos que o conteúdo tenha sido de bom agrado e agradecemos a visita desde
já, um grande abraço!

acesse mais em: https://ﬁca.art.br

