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Jodyna 3% 10 g (Hasco)
 

Cena: 3,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Płyny na skórę

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Iodi solutio spirituosa

Opis produktu
 

Wstęp
Preparat Hasco Jodyna 3% to spirytusowy roztwór jodu do stosowania bezpośrednio na skórę. Produkt wykazuje działanie odkażające.
Jest zalecany do przecierania skóry w sytuacji jej niewielkiego uszkodzenia (np. otarcie) lub odkażania nieuszkodzonej skóry przed
planowanym zabiegiem medycznym.

Skład
W 100 g preparatu Hasco Jodyna 3% znajduje się:

substancja czynna: lodum (jod) 3,0 g.
substancje pomocnicze: jodek potasu, woda oczyszczona, etanol 96%.

Wskazania i działanie
Preparat Jodyna 3% Hasco jest przeznaczony do odkażania niewielkich powierzchni skóry w sytuacji jej uszkodzenia (np. otarcie,
zadrapanie). To bardzo ważne, ponieważ szybkie odkażenie skóry przyspiesza jej gojenie. Zapobiega także przedostaniu się do
organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogą wywołać zakażenie. Pierwsze oznaki zakażeń widoczne są w obrębie rany –
pojawia się zaczerwienienie, obrzęk lub ropna wydzielina. Jeśli tego typu objawy zostaną zignorowane, może dojść do zakażenia
uogólnionego. Najczęściej dochodzi wówczas do pojawienia się gorączki, poczucia osłabienia, powiększenia węzłów chłonnych.
Najgroźniejsze skutki wynikające z braku szybkiego odkażenia zranionej skóry to wystąpienie tężca, wścieklizny lub zgorzeli gazowej.

Preparat Jodyna 3% Hasco może być również stosowany w celu odkażenia nieuszkodzonej skóry przed planowanym zabiegiem
medycznym.

Jodyna działa przeciwbakteryjnie, grzybobójczo oraz przeciwpierwotniakowo. Z tego względu jodyna bywa również stosowana
pomocniczo w czasie leczenia chorób skórnych, takich jak grzybica skóry. Zawsze jednak należy przed zastosowaniem jodyny w takich
sytuacjach skontaktować się z lekarzem.
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Dawkowanie
Lek Jodyna 3% Hasco przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego – bezpośrednio na skórę. Odpowiednią ilość płynu należy
nałożyć na przygotowany, czysty wacik i przetrzeć nim miejsce otarcia (lub zranienia) oraz jego bezpośrednie okolice. Otarte miejsca
można przemywać 2-3 razy dziennie. Nie należy dotykać już przemytej (odkażonej) skóry!

Podczas stosowania dobrze jest zachować ostrożność i dotykać nasączonym płynem wacikiem jedynie zmienionych miejsc i ich okolic
– jodyna barwi skórę na ciemnobrunatny kolor.

Podczas stosowania preparatu Jodyna 3% należy uważać, aby produkt nie dostał się do oczu. Jodyna może podrażnić spojówki i
rogówkę, wywołać ból i łzawienie oczu, a nawet zaburzenia widzenia. Jeśli dojdzie do kontaktu preparatu z oczami, należy szybko i
dokładnie, w dużej ilości wody, przepłukać oczy przez minimum kwadrans. Podczas płukania trzeba pamiętać, aby jak najszerzej
odchylać powiekę w celu dokładnego wypłukania preparatu. Jeśli pomimo płukania oczu pojawią się inne niepokojące objawy, konieczne
będzie skontaktowanie się z lekarzem okulistą.

Preparat Jodyna 3% Hasco należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Przeciwwskazania
Należy pamiętać, aby preparatu Hasco Jodyna 3%:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którąkolwiek substancję składową leku.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca życia.
Nie stosować na otwarte rany oraz duże powierzchnie skóry.
Nie stosować ze związkami rtęci.
Nie stosować przy opryszczkowym zapaleniu skóry (choroba Duhringa).

Kobiety w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Hasco Jodyna 3%.

Szczególną ostrożność powinny zachować także osoby ze stwierdzonymi chorobami tarczycy, gruźlicą oraz niewydolnością krążenia. W
każdym z tych przypadków, zastosowanie leku Jodyna 3% powinno zostać poprzedzone konsultacją z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, również Jodyna 3% może wywołać pewne działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić to głównie miejscowe odczyny alergiczne.

Przy stosowaniu preparatu Jodyna 3% na duże powierzchnie skóry, może wystąpić obrzęk skóry lub wykwity o charakterze trądziku.

U niemowląt i noworodków z powodu wchłaniania jodu przez skórę może wystąpić kwasica metaboliczna, neutropenia, niedoczynność
tarczycy. Dlatego też nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 1. roku 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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