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Braunovidon maść 10% 100 g
 

Cena: 74,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Maści

Producent BRAUN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Braunovidon w postaci maści z powidonem jodowanym jest przeznaczony do stosowania miejscowego jako środek dezynfekujący,
który może być stosowany zarówno przez pacjentów dorosłych, młodzież, jak i dzieci oraz niemowlęta od 6. miesiąca życia. Maść
Braunovidon ma brązowy kolor, co jest jej cechą charakterystyczną i wiąże się z obecnością jodu w jej składzie. Na co jest
Braunovidon? Wskazaniem do stosowania maści są m.in. odleżyny i bakteryjne bądź grzybicze choroby skóry, poza tym lek można
stosować na zakażone owrzodzenia. Znajduje zastosowanie także w przypadku wtórnych zakażeń tymi samymi grzybami czy
bakteriami, co wcześniej wyleczone oraz w przypadku zakażonych powierzchownych ubytków skóry. Lek Braunovidon w postaci maści
można wykorzystać też na ropne zmiany skórne. Maść ma miejscowe działanie antyseptyczne, co zawdzięcza zawartości
wspomnianego jodu.

W opakowaniu znajduje się 100 g maści Braunovidon. W skład 1 g leku wchodzi 100 mg powidonu jodowanego z 10% zawartością
dostępnego jodu. Zanim pacjent zastosuje lek, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, gdzie opisano
szczegółowo m.in. rekomendowane dawkowanie Braunovidon. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy maść Braunovidon stosować
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce. Zaleca się, aby w początkowej fazie leczenia aplikować maść
na skórę co 4–6 godzin. Maść powinna każdorazowo pokrywać całą powierzchnię wymagającej leczenia rany – jest to bardzo ważne, by
maść działała skutecznie. Czas trwania terapii zależy od stanu klinicznego pacjenta oraz od jego reakcji na wdrożone leczenie. Maść
Braunovidon można pozostawiać na skórze na dłużej, jednak opatrunek wymaga zmiany, gdy brązowy kolor produktu leczniczego się
odbarwi.

Stosowanie maści Braunovidon może wiązać się z pewnymi działaniami niepożądanymi u niektórych pacjentów. Jeśli u pacjenta
wystąpią ciężkie reakcje nadwrażliwości obejmujące organy lub reakcje alergiczne, należy lek odstawić i skonsultować się z lekarzem.
Do innych działań niepożądanych należy np. negatywny wpływ na gojenie się ran, może też powodować ból i pieczenie czy uczucie
ciepła w miejscu aplikacji. Pozostałe możliwe działania niepożądane leku opisano w dołączonej do opakowania ulotce. Zaobserwowanie
jakichkolwiek skutków ubocznych najlepiej skonsultować z lekarzem.

Nie każdy pacjent może stosować lek Braunovidon, ponieważ ma przeciwwskazania. Ten produkt leczniczy nie powinien być
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stosowany w przypadku nadwrażliwości na jego substancję czynną lub składniki pomocnicze. Nie należy też go stosować, jeśli pacjent
zmaga się z chorobami tarczycy. Ponadto przeciwwskazaniem jest syndrom opryszczkowego zapalenia skóry. Leku nie należy
stosować w przypadku terapii radioaktywnym jodem (przed i po terapii). Nie należy też aplikować maści noworodkom (zwłaszcza
wcześniakom) i niemowlętom do 6. miesiąca życia.

Skład
1 g maści zawiera 100 mg powidonu jodowanego o 10% zawartości dostępnego jodu.

Wskazania i działanie
Maść do dezynfekcji skóry w przypadku: odleżyn, owrzodzeń, ropnych zmian skórnych, chorób skórnych, wtórnych zakażeń skóry,
zakażonych ubytków skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub inny składnik produktu, choroby tarczycy; syndrom opryszczkowego zapalenia skóry; przed i
po terapii radioaktywnym jodem u noworodków i niemowląt do 6 miesiąca życia

Dawkowanie
Dorośli
Maść nakłada się kilka razy na dobę na wymagającą leczenia powierzchnię skóry. Należy dokładnie pokryć całą powierzchnię rany. W
początkowej fazie leczenia, dla utrzymania optymalnego działania bakteriobójczego, maść należy nakładać co 4-6 godzin na zakażoną
lub sączącą się ranę. Czas stosowania leku uzależniony jest od stanu klinicznego pacjenta. Maść może pozostawać na skórze przez
długi czas. Opatrunek należy zmienić w momencie odbarwienia brązowego koloru maści.
Dzieci
Leku nie należy stosować u noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia.

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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