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Betadine 100 mg/g maść 20 g
 

Cena: 28,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent EGIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Povidonum iodinatum

Opis produktu
 

Wstęp
Betadine to lek w formie maści, który ma działanie dezynfekujące i jest przeznaczony wyłącznie do aplikowania na skórę. Oprócz
czynnej substancji, jaką jest powidon jodowany, w składzie leku znajdują się także: makrogol 400, wodorowęglan sodu, makrogol 1000,
makrogol 4000, makrogol 1500 i woda oczyszczona. Proces leczenia w przypadku dzieci powinien być jak najkrótszy, przy
jednoczesnym zastosowaniu możliwie najmniejszej dawki leku. Jeśli pojawi się taka potrzeba, można w trakcie leczenia przeprowadzić
badania tarczycy. Jednocześnie nie wolno dopuścić do połknięcia leku przez dziecko. Pacjent powinien poinformować farmaceutę o
wszystkich przyjmowanych lekach – zarówno o tych przyjmowanych w danym momencie czy niedawno, jak i tych, które ma zamiar
przyjmować w przyszłości. Wykonując badania laboratoryjne, należy mieć na uwadze, że niektóre środki diagnostyczne mogą dawać
fałszywe (dodatnie) wyniki. Dotyczy to m.in. testów toluidynowych oraz z żywicą gwajakową, wykonywanych w celu oznaczenia
hemoglobiny lub glukozy (zarówno w stolcu, jak i w moczu). Ponadto w trakcie przyjmowania leku Betadine istnieje ryzyko wystąpienia
zaburzonych wyników testów czynności tarczycy.

Pacjenci, którzy w tym samym bądź zbliżonym czasie aplikują na tę samą lub okoliczną partię skóry maść Betadine oraz leki
antyseptyczne z zawartością oktenidyny, są narażeni na pojawienie się przebarwień skórnych. Ich charakter jest jednak przemijający.
Pacjenci, którzy przedawkują lek Betadine powinni jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nadmiar jodu niesie za sobą ryzyko
rozwoju wola, a także niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Wielokrotne aplikowanie maści na oparzenia lub rozległe rany i
nadmierne wchłanianie jodu przez organizm mogą skutkować pojawieniem się objawów zatrucia jodem. Tak jak każdy inny lek, również 
Betadine może powodować niepożądane działania, jednak nie wystąpią one u wszystkich pacjentów.

Niepożądane objawy, które określa się jako rzadkie, dotyczą do 10 osób na 10 tys. przyjmujących lek. Do objawów tych zaliczają się
reakcje uczuleniowe, zaczerwienienie skóry, swędzenie oraz wystąpienie niewielkich pęcherzy na skórze. Objawy klasyfikowane jako
bardzo rzadkie (mniej niż 1 osoba na 10 tys.) mają postać reakcji anafilaktycznej. Jest to ciężka reakcja alergiczna, której skutkiem są
problemy z oddychaniem, zawroty głowy i obniżenie ciśnienia tętniczego. Bardzo rzadko pojawia się także nadczynność tarczycy
(objawiająca się m.in. potliwością, zwiększonym apetytem, przyspieszonym biciem serca, utratą wagi oraz niepokojem ruchowym) czy
obrzęk naczynioruchowy (objawia się obrzękiem twarzy lub gardła). W przypadku niektórych objawów niepożądanych określenie
częstości ich występowania na podstawie posiadanych danych było niemożliwe. Mowa m.in. o niedoczynności tarczycy. Ryzyko jej
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wystąpienia pojawia się w przypadku, gdy lek Betadine jest stosowany długotrwale lub intensywnie, skutkując zwiększeniem masy ciała,
wolniejszym biciem serca czy zmęczeniem. Do objawów niepożądanych o nieznanej częstości występowania zaliczają się też
zaburzenia czynności nerek, zaburzenia elektrolitowe, ostra niewydolność nerek i kwasica metaboliczna. Ponadto możliwe jest
chemiczne oparzenie skóry i niewłaściwa osmolalność krwi spowodowana aplikowaniem bardzo dużej ilości maści.

Wystąpienie jakichkolwiek objawów niepożądanych powinno skutkować poinformowaniem lekarza lub farmaceuty. Można zgłosić je
także do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Maść powinna być przechowywana w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w
oryginalnym opakowaniu, co pozwoli zabezpieczyć lek przed wpływem promieni słonecznych. Od momentu pierwszego otwarcia okres
ważności leku Betadine wynosi 24 miesiące. Jednocześnie nie wolno przekraczać daty przydatności do użycia, która znajduje się na
opakowaniu. Lek należy przechowywać z dala od dzieci, w miejscu niedostępnym i niewidocznym. Maść wyróżnia się specyficznym
zapachem. 20 g preparatu znajduje się w aluminiowej tubie z zakrętką PE umieszczonej w tekturowym pudełku.

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

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.

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.
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.
Uwaga!
Ze względu na utleniające właściwości preparatu, w przypadku niektórych testów na wykrywanie krwi utajonej w kale lub wykrywanie
krwi lub glukozy w moczu, zanieczyszczenie jodowanym powidononem może dać wyniki fałszywie dodatnie.
Podczas stosowania jodowanego powidonu może zmniejszyć się wychwyt jodu przez tarczycę, co z kolei może utrudniać
przeprowadzenie niektórych badań diagnostycznych (np. scyntygrafia tarczycy, oznaczanie jodu związanego z białkiem, badania z
zastosowaniem jodu radioaktywnego) lub uniemożliwiać leczenie chorób tarczycy jodem. Aby uzyskać niezafałszowane wyniki zaleca
się zachowanie 1-2 tygodniowego odstępu czasu między zakończeniem terapii jodowanym powidonem a scyntygrafią tarczycy.
Środki ostrożności
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.
Długotrwałe stosowanie może spowodować podrażnienie skóry, a w rzadkich przypadkach, ciężkie odczyny skórne. Jeśli wystąpi
podrażnienie lub nadwrażliwość należy zaprzestać stosowania preparatu.
U pacjentów z chorobami tarczycy przyjęcie dużej ilości jodu może wywołać nadczynność tarczycy (np. wole guzkowe koloidowe, wole
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endemiczne). U tych osób stosowanie BETADINE maść powinno być ograniczone, gdy chodzi o w czas, jak również wielkość obszaru
skóry, na który stosowana jest maść. W czasie długotrwałego stosowania na duże powierzchnie skóry może wystąpić wychwyt jodu
przez tarczycę co może spowodować nadczynność tarczycy u pacjentów z chorobami tarczycy w wywiadzie. U tych pacjentów maść
może być stosowana średnio na nie więcej niż 10% powierzchni ciała lub nie dłużej niż 14 dni. Ze względu na osobnicze różnice w
stopniu wychwytu jodu, należy monitorować czynność tarczycy i leczenie dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta.
Jeśli po leczeniu wystąpią objawy wskazujące na nadczynność tarczycy należy przeprowadzić badania czynności tarczycy
Należy unikać stosowania dużych ilości jodu u noworodków i małych dzieci ze względu na większą przepuszczalność skóry i większą
wrażliwość na jod u tych pacjentów, w związku z czym ryzyko wystąpienia nadczynności tarczycy w tych przypadkach jest zwiększone.
U noworodków i małych dzieci jodowany powidon należy stosować w jak najmniejszej dawce. W razie konieczności należy
przeprowadzić badania czynności tarczycy.
Szczególną ostrożność należy zachować w razie regularnego stosowania preparatu u pacjentów ze współistniejącą niewydolnością
nerek.
Należy unikać regularnego stosowania BETADINE maść u pacjentów aktualnie leczonych litem.
Prowadzenie pojazdów
Stosowanie maści BETADINE nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Przedawkowanie
Objawy ostrego zatrucia jodem są następujące: Metaliczny smak w ustach, ślinotok, ból lub pieczenie w gardle lub w jamie ustnej,
Podrażnienie i opuchnięcie oczu, Reakcje skórne, Niestrawność i biegunka, Niewydolność nerek i bezmocz,Niewydolność
krążenia,Obrzęk głośni z następczą utratą przytomności z niedotlenienia, obrzęk płuc, kwasica metaboliczna, hipernatremia.
Leczenie: należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające ze szczególnym uwzględnieniem równowagi elektrolitowej oraz
czynności tarczycy i nerek.
Ciąża
Regularne stosowanie jodowanego powidonu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią może być jedynie w przypadku dokładnej diagnozy
i bezwzględnych wskazań do zastosowania preparatu. Należy ograniczyć dawkę preparatu oraz czas trwania terapii ponieważ
wchłonięty jod może przenikać przez barierę łożyskową i do mleka kobiecego. Stężenie jodowanego powidonu w mleku jest większe niż
w surowicy. Stosowanie preparatu może spowodować przemijającą nadczynność tarczycy u płodu lub noworodka. Może okazać się
konieczne przeprowadzanie badań czynności tarczycy u dziecka. Należy chronić dzieci przed sytuacją, w której mogłyby wziąć preparat
do ust lub go połknąć.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość lub podejrzenie nadwrażliwości na jod. Regularne stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób z chorobami
tarczycy (w szczególności u osób z wolem guzkowym koloidowym, wolem endemicznym i zapaleniem tarczycy typu Hashimoto), przed i
po leczeniu jodem radioaktywnym i scyntygrafii oraz w opryszczkowym zapaleniu skóry Duhringa

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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