
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Płyn Lugola 20 g Coel (Solutio Iodi cum Glycerini)
 

Cena: 18,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Płyny na skórę

Producent COEL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Iodum, Kalii iodidum

Opis produktu
 

Skład
1 g płynu zawiera:
substancje czynne: jod 10 mg, jodek potasu 20 mg
substancje pomocnicze: gliceryna 99,5%, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Odkażanie skóry nieuszkodzonej.
Wskazania do stosowania
Roztwór do stosowania miejscowego na skórę, do odkażania skóry nieuszkodzonej, otarć naskórka, drobnych zadrapań oraz brzegów
ran.

Przeciwwskazania
Nie stosować w postaci nie rozcieńczonej bezpośrednio na rany i oparzenia. Nie stosować przy nadwrażliwości na jod, nadczynności
tarczycy, gruźlicy płuc i niewydolności nerek.
Nie stosować u noworodków i niemowląt.
Interakcje

Dawkowanie
Długotrwałe stosowanie preparatu z jodem może zaburzać badania czynnościowe tarczycy. Niedobór jodu nasila, a nadmiar jodu
osłabia wrażliwość na leczenie nadczynności tarczycy tyreostatykami. Należy zatem odstawić preparat jodowy przed i w czasie leczenia
nadczynności tarczycy. Bezwzględnie preparatu z jodem nie należy stosować ze związkami rtęci.
Działania niepożądane
U osób nadwrażliwych na jod może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy nosowo – gardłowej, zapalenie skóry z pojawieniem się
pęcherzyków, świądem, wrzodziejącymi nadżerkami. Czasami mogą wystąpić objawy ogólne z gorączką, wysypką, obrzmieniem węzłów
chłonnych, a nawet wstrząsem groźnym dla życia.
Przewlekłe stosowanie preparatów z jodem może wywołać nadczynność tarczycy, trądzik jodowy oporny na leczenie, alergię miejscową
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lub uogólnioną.
Stosowanie dużych dawek jodu u chorych na wole endemiczne może prowadzić do tyreotoksykozy.
Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią
Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Brak danych na temat stosowania preparatu u kobiet w ciąży i w okresie
laktacji. Należy unikać niekontrolowanego stosowania związków jodu przez kobiety ciężarne i karmiące piersią, w tym także preparatów
stosowanych miejscowo na skórę i błony śluzowe.
Środki ostrożności związane ze stosowaniem
Długotrwałe stosowanie preparatu lub stosowanie na duże powierzchnie skóry może być przyczyną nadczynności tarczycy u pacjentów
z utajonymi zaburzeniami czynności tarczycy (zwłaszcza u pacjentów w wieku starszym).
Sposób stosowania i droga podania
W celu odkażenia skóry nieuszkodzonej stosować roztwór nie rozcieńczony. Zmienione chorobowo miejsce należy pędzlować lub
przemyć sterylnym gazikiem nasączonym roztworem.

Uwaga
Produkt leczniczy - Solutio Iodi cum Glycerini nie jest produktem farmakopealnym, tylko produktem własnym, obecnym na rynku od
1991 r., zarejestrowanym pod taką właśnie nazwą wraz z podanym synonimem Płyn Lugola, gdyż odnoszącym się do określonego
stosunku wagowego jodu do jodku potasu, odpowiednio 1g do 2 g na 100 g roztworu. Firma posiada pełną dokumentację produktu,
wraz z raportami ekspertów odwołującymi się do ponad 80 pozycji w literaturze.

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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