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Kalium hypermanganicum - nadmanganian potasu 5 g
 

Cena: 6,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 g

Postać Proszki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Kalium hypermanganicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Kalium hypermanganicum, czyli nadmanganian potasu w postaci proszku do sporządzania wodnego roztworu to preparat, który
wykazuje działanie utleniające oraz antyseptyczne. Wykorzystuje się go między innymi do przemywania ran i zmian skórnych różnego
typu, a także do odkażania śluzówki jamy ustnej i gardła.

Na co jest nadmanganian potasu? Jest to sól potasowa kwasu nadmanganowego, która ma postać fioletowych kryształków. Posiada
właściwości antyseptyczne oraz odkażające. Wskazaniem do stosowania Kalium hypermanganicum są głównie ropiejące lub
wrzodziejące rany, zmiany trądzikowe, a nawet hemoroidy u osób dorosłych. Produkt sprawdzi się również do odkażania jamy ustnej i
gardła. Kalium hypermanganicum dodatkowo można wykorzystać u dzieci do przygotowywania specjalnych kąpieli leczniczych, co
może być przydatne w przypadku odparzeń czy potówek. Może być pomocny także przy niektórych chorobach, w tym na przykład przy
objawach ospy wietrznej czy bostonki – nie tylko odkazi zmiany skórne, ale również przyczyni się do ich szybszego leczenia.

W opakowaniu (saszetka) znajduje się 5 g proszku do sporządzania wodnego roztworu nadmanganianu potasu. Produkt należy
stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub ze wskazaniami lekarza. Nie wolno pić roztworu ani połykać proszku. Do
każdego użycia należy wykorzystywać świeżo przygotowany płyn.

U osób dorosłych Kalium hypermanganicum może być stosowany wyłącznie do przemywania skóry lub przepłukiwania jamy ustnej i
gardła. Do przemywania skóry należy przygotować roztwór nadmanganianu potasu o stężeniu w wysokości 1%. By go otrzymać,
wystarczy rozpuścić kilkanaście kryształków produktu w szklance wody, co w konsekwencji pozwoli uzyskać roztwór w kolorze
purpurowym. Jeśli natomiast nadmanganian potasu ma być wykorzystany do płukania śluzówki jamy ustnej i gardła, powinno się
wykorzystać jego roztwór o stężeniu 0,02–0,1%. Do takiego roztworu wystarczy zaledwie kilka kryształków produktu rozpuszczonych w
szklance wody, co powinno dać lekko różowy roztwór.

W przypadku dzieci Kalium hypermanganicum można wykorzystać do przygotowania kąpieli leczniczych. Aby przygotować taką kąpiel,
należy przygotować roztwór nadmanganianu potasu o kolorze ciemnoróżowym lub jasnopurpurowym. W tym celu do jednej szklanki
wody należy wrzucić kilkanaście kryształków produktu, a następnie przygotować roztwór i dolać go do przygotowanej wanny lub
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wanienki. Kąpiel dziecka w nadmanganianie potasu nie powinna trwać dłużej niż 3–4 minuty.

Kalium hypermanganicum, czyli nadmanganian potasu u niektórych osób może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie muszą
one wystąpić u każdej osoby stosującej lek. Jednym ze skutków ubocznych Kalium hypermanganicum jest brązowe zabarwienie skóry,
które pojawia się po aplikacji leku. Jeśli natomiast produkt będzie stosowany długotrwale i często lub w wysokich stężeniach, może
przyczyniać się do podrażnienia skóry, w tym jej wysuszenia i zaczerwienienia.

Lek Kalium hypermanganicum nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta, który ma ku temu wskazania, gdyż produkt posiada
również przeciwwskazania. Nie jest przeznaczony dla osób, które mają nadwrażliwość na nadmanganian potasu. Dodatkowo nie
powinien być stosowany przez pacjentów zmagających się z cukrzycą i mających objawy stopy cukrzycowej, której towarzyszą
owrzodzenia lub uszkodzenia głębokich tkanek skóry stopy. Produkt nie jest przeznaczony do przemywania oczu. Nadmanganian
potasu jest ponadto substancją o silnych właściwościach utleniających, przez co może wchodzić w różnego rodzaju interakcje ze
stosowanymi lekami lub kosmetykami. Z tego powodu jeśli pacjent długotrwale stosuje inne preparaty, bezpieczeństwo stosowania 
Kalium hypermanganicum powinno zostać skonsultowane z lekarzem. Jest to bardzo ważne również w przypadku pacjentek
spodziewających się dziecka lub karmiących piersią, ponieważ lekarz powinien ustalić, czy korzystanie z leku jest wówczas bezpiecznie.
Produktu nie powinno się stosować, gdy minie termin jego ważności – data, której nie można przekroczyć, podana jest na opakowaniu.

Skład
Substancja czynna: potasu nadmanganian (Kalii permanganas).
1 saszetka zawiera 5 g nadmanganianu potasu.

Wskazania i działanie
Nadmanganian potasu (kalium hypermanganicum - KMnO₄), to inaczej sól potasowa kwasu nadmanganowego. Jest ona
nieorganicznym związkiem chemicznym, który w naturalnych warunkach przyjmuje postać fioletowych kryształów.

Nadmanganian potasu wykazuje działanie utleniające i antyseptyczne. Dlatego też stosowany jest do przemywania jamy ustnej,
ropiejących ran, owrzodzeń oraz skóry. Można stosować go jako środek do odkażania zmian trądzikowych, leczenia potówek i odparzeń
u dzieci i niemowląt oraz leczenia hemoroidów u dorosłych.
Lek nadmanganian potasu bywa również stosowany jako wsparcie w leczeniu niektórych chorób – np. bostonki, ospy wietrznej. W ich
przebiegu zaleca się, po konsultacji z lekarzem, krótkie kąpiele z dodatkiem nadmanganianu potasu. Preparat odkazi zmiany skórne i
przyspieszy ich leczenie.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: lek stosować wyłącznie do przemywania/przepłukiwania:

do przemywania skóry (stosować roztwór o stężeniu do 1%): w szklance wody rozpuścić nie więcej niż kilkanaście kryształów
substancji nadmanganian potasu (roztwór powinien być purpurowy),
do płukania jamy ustnej i gardła (stosować roztwór o stężeniu 0,02%-0,1%): w szklance wody rozpuścić nie więcej niż kilka
kryształków substancji (roztwór powinien być lekko różowy).

Dzieci: do wykonywania kąpieli leczniczych (np. w przypadku odparzeń i potówek), należy przygotować roztwór w kolorze
ciemnoróżowym/jasno purpurowym. W szklance wody rozpuścić nie więcej niż kilkanaście kryształków nadmanganianu potasu, a
następnie dodać roztwór do kąpieli. Dziecko powinno zostać poddane szybkiej, nie dłuższej niż 3-4 minuty, kąpieli.

Do przemywania lub płukania miejsc zmienionych chorobowo należy używać jedynie świeżo przygotowanych roztworów.

Roztworu nie należy pić ani połykać.

Przeciwwskazania
Nie stosować preparatu nadmanganian potasu w przypadku nadwrażliwości na tę substancję. Nie należy także stosować preparatu po
upływie terminu ważności.
Nadmanganian potasu, z uwagi na silne właściwości utleniające, może wchodzić w interakcje z innymi lekami lub kosmetykami. Dlatego
też, w sytuacji trwałego stosowania innych preparatów, przed zastosowaniem nadmanganianu potasu należy zasięgnąć opinii lekarza
lub farmaceuty.

Preparat nadmanganian potasu nie może być stosowany przez osoby chore na cukrzyce i borykające się z problemem tzw. stopy
cukrzycowej (tj. powikłaniem cukrzycowym charakteryzującym się owrzodzeniem lub zniszczeniem głębokich tkanek skóry stopy).
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Nie stosować do przemywania oczu.

Szczególną ostrożność podczas stosowania leku powinny zachować kobiety w czasie ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem
leku w ich przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zastosowaniu leku może
pojawić się brązowe zabarwienie skóry. Długotrwałe i częste stosowanie nadmanganianu potasu (szczególnie w wyższym stężeniu)
może powodować podrażnienie skóry (zaczerwienienie, wysuszenie).

Nadmanganian potasu zastosowany na skórę lub błony śluzowe – zarówno w postaci krystalicznej, jak i roztworu – o stężeniu
większym od leczniczego, może powodować martwicę tkanek oraz oparzenia skóry.

Po spożyciu substancji może dojść do wystąpienia: obrzęku, nudności, wymiotów, perforacji przełyku i żołądka, uszkodzenia nerek i
wątroby, a także niewydolności sercowo–oddechowej.

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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