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Betadine maść, 0,1 g/g, 30g (tuba)
 

Cena: 17,63 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g (tuba)

Postać maść

Producent INPHARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Wskazania i działanie
Jodowany powidon jest to kompleks jodu i polimeru poliwinylopyrolidonu, z którego przez pewien okres czasu po aplikacji uwalnia się
jod. Jod elementarny ma silne właściwości bakteriobójcze. In vitro szybko zabija wszystkie bakterie, wirusy, grzyby, a także niektóre
pierwotniaki. Mechanizm działania jest następujący: wolny jod wywiera szybkie działanie bakteriobójcze natomiast polimer działa jako
magazyn jodu. Po kontakcie ze skórą lub błonami śluzowymi polimer uwalnia coraz większe ilości jodu. Jod wchodzi w interakcje z
utleniającymi się grupami -SH i –OH aminokwasów wchodzących w skład enzymów i strukturalnych białek drobnoustrojów, w wyniku
czego białka ulegają inaktywacji lub zniszczeniu. In vitro większość drobnoustrojów ginie w ciągu niecałej minuty, najwięcej w ciągu
pierwszych 15-30 sekund. W przebiegu tego procesu jod traci swoje zabarwienie i dlatego intensywność brązowej barwy można
traktować jako wskaźnik skuteczności preparatu. Utrata zabarwienia wskazuje na konieczność zastosowania następnej dawki. Nie są
znane przypadki oporności.

Skład
Jeden gram maści zawiera 100 mg jodowanego powidonu (Polyvidonum iodinatum).
W 20 g maści znajduje się 2 g jodowanego powidonu.

Dawkowanie
Zastosowanie
Lek ten stosuje się do miejscowego leczenia oparzeń, ran, otarć, owrzodzeń troficznych, zakażeń skóry.
Do stosowania miejscowego
W leczeniu zakażeń: maść nakładać raz lub dwa razy na dobę maksymalnie przez 14 dni.
Skórę zmienioną chorobową należy oczyścić i osuszyć. Na zmienioną skórę nakładać BETADINE maść. Można założyć opatrunek lub
bandaż.
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Działania niepożądane
Zaburzenia nerek i pęcherza: zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek.
Zaburzenia skóry i tkanki łącznej: miejscowe reakcje skórne, reakcje nadwrażliwości, jak kontaktowe zapalenie skóry objawiające się
zmianami łuszczycopodobnymi, zaczerwienieniem, występowaniem małych pęcherzy.
Zaburzenia endokrynologiczne: długotrwałe stosowanie jodowanego powidonu może zwiększoną absorpcje jodu. Może wystąpić
nadczynność tarczycy, szczególnie u pacjentów z chorobami tarczycy w wywiadzie
Interakcje
Jodowany powidon działa przeciwbakteryjne przy pH w zakresie 2-7. Reakcje z białkami i nienasyconymi związkami organicznymi mogą
osłabić skuteczność preparatu.

Jednoczesne stosowanie BETADINE maść z enzymatycznymi maściami do leczenia ran może zmniejszyć skuteczność obu preparatów.
Środki zawierające rtęć, srebro, nadtlenek wodoru, kwas benzoesowy lub taurolidyna mogą wchodzić w interakcje z kompleksem
powidon-jod w związku z czym należy unikać ich jednoczesnego stosowania.
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