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Betadine 10% masc 20 g MA-Z 10% = 1% J 20
 

Cena: 25,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/g

Opakowanie 20 g

Postać maść

Producent EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Substancja
czynna

Povidonum iodinatum

Opis produktu
 

Betadine to maść stosowana w leczeniu oparzeń, ran, otarć, owrzodzeń troficznych i zakażeń skóry.

Substancja czynna leku powidon jodowany to połączenie jodu i polimeru poliwinylopyrolidonu, z którego przez pewien okres czasu po
zastosowaniu leku BETADINE uwalnia się jod. Wolny jod ma silne właściwości bakteriobójcze - działa na wirusy, grzyby, a także niektóre
pierwotniaki. Lek BETADINE jest środkiem dezynfekującym.

Skład:
1 g maści zawiera 100 mg kompleksu jodowanego powidonu.

Stosowanie:
Skórę zmienioną chorobowo należy oczyścić i osuszyć. Na zmienioną chorobowo skórę nakładać maść. Można założyć opatrunek lub
bandaż.W leczeniu zakażeń: maść nakłada się raz lub dwa razy na dobę maksymalnie przez 14 dni.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składnik produktu.Pacjenci z niewydolnością nerek nie powinni stosować leku długotrwale, jeśli nie zalecił tego
lekarz.Długotrwałe stosowanie może spowodować podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, reakcje uczuleniowe, a w rzadkich
przypadkach ciężkie reakcje skórne. Jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcje uczuleniowe, należy zaprzestać stosowania leku.
Nie należy nagrzewać leku przed nałożeniem na skórę.Pacjenci z chorobami tarczycy nie powinni stosować leku długotrwale oraz na
dużej powierzchni skóry, gdyż wchłonięty z leku BETADINE jod może wywołać nadczynność tarczycy. U tych osób lekarz powinien
monitorować czynność tarczycy i dobierać leczenie indywidualnie dla każdego pacjenta.Należy unikać stosowania leku BETADINE u
pacjentów otrzymujących terapię litem. U dzieci czas leczenia powinien być jak najkrótszy a stosowana dawka jak możliwie najmniejsza.
W razie potrzeby należy wykonać badania czynności tarczycy.Kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią prze użyciem powinny
skonsultować się z lekarzem.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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