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Braunovidon, maść, 0,1 g/g, 100g
 

Cena: 76,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać maść

Producent BRAUN MELSUNGEN AG

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Lek Braunovidon ma postać maści do stosowania na skórę.
Środek dezynfekujący do wielokrotnego stosowania przez określony czas. Przeznaczony do stosowania w przypadku oparzenia skóry
płomieniem lub gorącym płynem, zakażone owrzodzenia, odleżyny, zakażone powierzchowne ubytki skóry niewykazujące tendencji do
gojenia się z odczynem zapalnym lub głębszym owrzodzeniem , ropne zmiany skórne, choroby skóry bakteryjnego lub grzybicznego
pochodzenia, względnie wtórne zakażenia tym samym czynnikiem uprzednio wyleczone.

Skład
100 g maści zawiera:
10 g powidonu jednowodnego o 10% zawartości dostęnego jodu oraz Macrogol 400, Macrogol 4000, wodę oczyszczoną, sodu
wodorowęglan.

Dawkowanie
Maść nakłada się kilka razy dziennie na wymagające leczenia powierzchnie skóry.
W początkowej fazie leczenia, dla utrzymania optymalnego działania bakteriobójczego, maść należy nakładać co 4-6 godzin na
zakażoną lub sączącą się ranę.
Maść może pozostawać na skórze przez długi czas. Opatrunek należy zmieniać w momencie odbarwienia brązowego koloru maści.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadkach:
alergii na którykolwiek składnik leku
hipertyreozy lub innej odmiany choroby tarczycy
zespołu opryszczkowego zapalenia skóry
planowanej lub niedawno zakończonej terapii radioaktywnym izotopem jodu
noworodków i niemowląt do 6 miesiąca życia
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Działania niepożądane
Przedłużone stosowanie może mieć wpływ na gojenie się ran oraz powodować przejściowe bóle, uczucie pieczenia i ciepła. W
pojedynczych przypadkach odnotowano reakcje nadwrażliwośći.
W rezultacie wchłonięcia się dużych ilości powidony jodu opisywano przypadki zaburzeń osmolarności elektrolitu i surowicy,
niewydolność nerek oraz kwasicę metaboliczną z ciężkim przebiegiem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

