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Braunol 2000 dispenser bottle 7,5% płyn 250 ml
 

Cena: 50,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny na skórę

Producent BRAUN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Povidonum iodinatum

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Braunol 2000 w postaci płynu jest antyseptykiem o szerokim zastosowaniu i pełnym spektrum działania na bakterie
(również MRSA), wirusy, grzyby, prątki i pierwotniaki. Można zażywać go w formie rozcieńczonej i nierozcieńczonej, poza tym wyróżnia
go bardzo szybki czas działania. Ma charakterystyczny, pochodzący od zawartości jodu w składzie, brązowy kolor – jednak nie
pozostawia na skórze czy ubraniach trwałych przebarwień. Ten wyrób medyczny wyróżnia też bardzo dobra tolerancja tkankowa – jego
działanie sprzyja gojeniu się ran.

Na co jest Braunol 2000? Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego jest odkażanie skóry oraz śluzówek. Mowa zarówno o
odkażaniu świeżych ran, jak i o stosowaniu na rany trudno gojące się. Znajduje zastosowanie przy dezynfekcji zarówno skóry
nieuszkodzonej przed zabiegami, jak i przy dezynfekcji skóry i błon śluzowych uszkodzonych. Poza tym można go stosować przy
chorobach infekcyjnych skóry oraz do dezynfekcji rąk, a nawet do kąpieli antyseptycznych.

Wyrób medyczny Braunol 2000 może być aplikowany m.in. na zranienia i oparzenia. Poza tym stosuje się go przed zabiegami
chirurgicznymi, czy też przed punkcjami. Stosuje się go do odkażania zakażonych zmian skórnych i dodatkowo można stosować go
przed iniekcjami czy też przy kaniulacji żył i tętnic. Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego Braunol 2000 jest również
odkażanie zewnętrznych narządów moczowo-płciowych, a oprócz tego płukanie pochwy. Preparatu można używać też do płukania
sromu i pochwy w okresie przed-, śród- i pooperacyjnym, a oprócz tego ma zastosowanie w przypadku konieczności odkażenia cewki
moczowej. Płyn Braunol 2000 można stosować też na zranienia i zakażenia śluzówki jamy ustnej oraz przy stanach zapalnych.
Aplikowany jest też przy zakażonym zapaleniu spojówek, a oprócz tego jest stosowany jako antyseptyk przy złamaniach otwartych, czy
do płukania pooperacyjnych ran ortopedycznych.

W opakowaniu znajduje się 250 ml Braunol 2000. W skład produktu wchodzi 7,5% roztwór wodny powidonu jodu. Wygodny aplikator z
dyspenserem pozwala na wygodniejsze stosowanie preparatu. Jak stosować wyrób medyczny Braunol 2000? Każdorazowo zaleca się
szczegółowe zapoznanie z ulotką produktu, gdzie wskazany jest sposób aplikowania przy konkretnych zastosowaniach. Preparat może
być używany w postaci rozcieńczonej lub nierozcieńczonej, zależnie od wskazania, w związku z którym jest potrzebny. Przy dezynfekcji
rąk należy np. wcierać 3 ml Braunol 2000 w skórę przez około minutę.
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Wyrób medyczny Braunol 2000 ma przeciwwskazania. Płyn nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na jego
składniki. Do przeciwwskazań należy też nadczynność tarczycy i jej choroby, poza tym nie należy stosować wyrobu medycznego
Braunol 2000 w przypadku zespołu opryszczkowego zapalenia skóry. Braunol 200 jest też niewskazany do stosowania przed i po terapii
radioaktywnym izotopem jodu.

Wskazania i działanie

Do odkażania skóry i śluzówek w następujących przypadkach: oparzenia, zranienia, zakażone zmiany skórne, przed iniekcjami,
punkcjami, zabiegami chirurgicznymi, przy kaniulacji żył i tętnic, przy cewnikowaniu pęcherza moczowego, przy zaopatrywaniu
ran przed, w trakcie i po operacji, owrzodzenia, odleżyny, zgorzel, do odkażania zewnętrznych narządów moczowo-płciowych, w
przed-, śród- i pooperacyjnym przepłukiwaniu sromu i pochwy, do płukania pochwy, do odkażania cewki moczowej, do płukania
ortopedycznych ran pooperacyjnych, do antyseptyki otwartych złamań, przy zakażonym zapaleniu spojówek, w stanach
zapalnych, zakażeniach i zranieniach jamy ustnej

Dawkowanie
Jodowy roztwór do odkażania skóry i śluzówek. Braunol wykazuje pełne spektrum, które obejmuje bakterie (w tym MRSA), prątki,
pierwotniaki, grzyby, wirusy i spory. Braunol nadaje się zarówno do dezynfekcji skóry i śluzówki, jak i do szybkiego opatrzenia ran
świeżych i trudno gojących się. Braunol jest nanoszony na skórę w stanie nie rozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony. Typowe dla
tego roztworu zabarwienie (pochodzące od jodu) ułatwia jego zastosowanie.
Preparat stosuje się bez rozcieńcznia lub jako roztwór wodny o odpowiednim stężeniu.

Skład
Nadwrażliwość na składniki preparatu (jod)

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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