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Kalium hypermanganicum 100 mg x 30 tabl (nadmanganian
potasu)
 

Cena: 24,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent GALENA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Potassium permanganate

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Kalium Hypermanganicum w postaci tabletek to produkt z nadmanganianem potasu, który jest przeznaczony do przygotowywania
roztworów odkażających. Na co jest Kalium Hypermanganicum? Wskazaniem do stosowania leku są owrzodzenia i ropiejące rany
wymagające odkażenia. Lek można wykorzystać również do odkażania błon śluzowych gardła i jamy ustnej. Jego składnikiem czynnym
jest nadmanganian potasu, który ma działanie odkażające i ściągające. W celu zastosowania leku należy wykonać roztwór z
rozpuszczonej w wodzie tabletki. Zależnie od stężenia (ilości wody przypadającej na 1 tabletkę Kalium Hypermanganicum) roztwór
może mieć kolor od jasnoróżowego do ciemnofioletowego. Roztwór Kalium Hypermanganicum o wyższym stężeniu (0,05%)
wykorzystuje się do odkażania skóry i ran, natomiast o niższym (0,025%) – do odkażania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Kalium Hypermanganicum. W skład 1 tabletki wchodzi 100 mg nadmanganianu potasu. Przed
zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, Kalium Hypermanganicum
należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Tabletkę Kalium Hypermanganicum należy rozpuścić w wodzie. Powstały
w ten sposób roztwór można stosować miejscowo na skórę lub błony śluzowe. Jeśli lek ma być nałożony na skórę, owrzodzenia, czy też
ropiejące rany, 1 tabletkę Kalium Hypermanganicum należy rozpuścić w 200 ml przegotowanej wody – aż do uzyskania purpurowego
roztworu. Z kolei jeśli lek ma być użyty do płukania błon śluzowych jamy ustnej i gardła, należy rozpuścić 1 tabletkę Kalium
Hypermanganicum w 400 ml przegotowanej wody – aż do uzyskania różowego roztworu. Każdorazowo pacjent powinien korzystać ze
świeżo przygotowanego roztworu, gdyż jest on nietrwały.

Roztwór nadmanganianu potasu działa drażniąco na tkanki, więc nie należy stosować go w większych stężeniach niż wskazane przez
producenta. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do martwicy tkanek lub poparzenia skóry. Jeśli w czasie stosowania 
roztworu Kalium Hypermanganicum u pacjenta dojdzie do podrażnienia skóry lub błon śluzowych, należy przestać korzystać z leku.

Stosowanie leku Kalium Hypermanganicum na skórę, owrzodzenia, ropiejące rany lub błony śluzowe może wiązać się z tym, że u
pacjenta wystąpią działania niepożądane. Często stosowany lek może podrażniać i zabarwiać skórę na brązowo. Możliwe skutki
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uboczne po zastosowaniu leku na błony śluzowe to także nieprzyjemny posmak w ustach, przebarwienia zębów i śluzówki, a także
nudności i wymioty.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Kalium Hypermanganicum jest nadwrażliwość na nadmanganian potasu. Lek nie powinien
być przyjmowany doustnie ani połykany. Nie jest także przeznaczony do przemywania oczu. Lek Kalium Hypermanganicum nie
powinien być również stosowany długotrwale i w dużych stężeniach, gdyż może to przyczyniać się do podrażnienia skóry bądź błon
śluzowych. Leku Kalium Hypermanganicum nie należy stosować w przypadku ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Skład
1 tabletka zawiera 100 mg potasu nadmanganianu.

Wskazania i działanie

0,05% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany miejscowo jako lek odkażający do przemywania skóry,
ropiejących ran, owrzodzeń a także rąk.
0,025% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany miejscowo jako lek odkażający do płukania błon śluzowych
gardła i jamy ustnej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na nadmanganian potasu. Nie stosować doustnie. Nie stosować do przemywania oczu.

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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