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Płyn Lugola 40 g Coel (roztwór wodny jodu - produkt
farmakopealny)
 

Cena: 13,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 40 g

Postać Płyny na skórę

Producent COEL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Iodi solutio aquosa

Opis produktu
 

Wstęp
Płyn Lugola Coel w butelce 40 g to wodny roztwór jodu (Iodi solutio aquosa) stosowany powszechnie do odkażania skóry. Zaliczany
jest do grupy leków farmakopealnych. W 1 g preparatu znajdują się dwie substancje czynne: 10 mg czystego jodu i 20 mg
nieoczyszczonego jodku potasu rozpuszczone w wodzie destylowanej. Dzięki składnikom aktywnym Płyn Lugola ma funkcję silnie
antyseptyczną i działa: przeciwbakteryjnie, antywirusowo oraz przeciwgrzybiczo. Lek przeznaczony jest do zastosowania zewnętrznego
przez dzieci i dorosłych. Należy używać go zgodnie ze wskazaniami opisanymi w ulotce producenta albo według zaleceń lekarza lub
farmaceuty.

Nierozcieńczony Płyn Lugola stosowany jest miejscowo w celu dezynfekcji zdrowej skóry oraz oczyszczania drobnych skaleczeń,
zadrapań i otarć. Najlepiej używać do tego jałowych gazików. Po nasączeniu materiału roztworem wystarczy delikatnie przetrzeć
chorobowo zmienione miejsce lub nieuszkodzony naskórek. Niewskazane jest stosowanie Płynu Lugola w postaci nierozcieńczonej na
otwarte rany oraz oparzenia, można jedynie przemywać ich brzegi. Nie należy go również aplikować na duże powierzchnie skóry, błony
śluzowe oraz w okolicach oczu. Płyn Lugola można też zastosować do odkażania gardła i usuwania nalotu z migdałków. W tym celu
trzeba odpowiednio rozcieńczyć lek. Do płukania gardła używa się mieszanki Płynu Lugola (10 kropli) na szklankę (ok. 200 ml)
przegotowanej wcześniej wody. Natomiast do pędzlowania migdałków 10 kropli wodnego roztworu jodu rozcieńcza się z 50 ml
gliceryny. Podczas obu tych czynności należy uważać, aby nie połknąć używanego płynu.

Stosowanie Płynu Lugola ściśle według zaleceń i w odpowiednich dawkach z reguły jest bezpieczne, niemniej u niektórych osób może
wywołać pewne działania niepożądane. W przypadku dużej wrażliwości na jod skutkami ubocznymi są: miejscowe reakcje alergiczne,
świąd, wysypka i podrażnienie jamy nosowo-gardłowej. Czasami dochodzi do zapalenia skóry z możliwymi pęcherzami lub powiększenia
węzłów chłonnych. Natomiast długotrwałe używanie Płynu Lugola bez kontroli lekarza może skutkować zaburzeniami wydzielania
hormonów tarczycy lub pojawieniem się opornego na leczenie trądziku jodowego. Jeśli pojawią się jakiekolwiek niepożądane reakcje
organizmu, należy niezwłocznie zgłosić się do specjalisty.
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Istnieją określone okoliczności, kiedy stosowanie Płynu Lugola nie jest zalecane. Wśród przeciwwskazań są: nadwrażliwość na jod,
nadczynność tarczycy, niewydolność nerek, gruźlica płuc i choroba Dühringa. Płynu Lugola nie należy używać jednocześnie z
preparatami zawierającymi związki rtęci. Z uwagi na jego wpływ na pracę tarczycy, lek nie powinien być stosowany u noworodków i
niemowląt. W przypadku kobiet ciężarnych, karmiących i planujących zajście w ciążę w najbliższym czasie, przed użyciem Płynu Lugola
wskazana jest konsultacja z lekarzem. Z porady specjalisty powinny również skorzystać osoby ze schorzeniami związanymi z tarczycą
(m.in. choroba Hashimoto, zespół Gravesa-Basedowa, gruczolak przysadki mózgowej).

Płyn Lugola Coel w postaci gotowego roztworu dostępnego bez recepty służy wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Doustne
przyjmowanie leku dozwolone jest tylko na zlecenie lekarza w określonych jednostkach chorobowych. Najczęściej wskazaniem jest
zaawansowana nadczynność tarczycy lub przygotowanie do operacyjnego usunięcia tego gruczołu. Zazwyczaj w takich przypadkach 
płyn Lugola przepisywany jest na receptę, uwzględniając bezpieczną dla pacjenta dawkę i przygotowywany przez farmaceutę. W
sytuacjach szczególnych np. zagrożenia radioaktywnego stosowanie doustne gotowego produktu farmakopealnego może zostać
zalecone przez służby sanitarne. Jeśli są wyraźne wskazania do wewnętrznego przyjmowania Płynu Lugola, najlepiej spożywać go po
rozpuszczeniu stosownej dawki w szklance płynu (wody, mleka lub soku). Pozwoli to uniknąć podrażnienia przełyku i żołądka.

Trzeba jednak wiedzieć, że bezzasadne picie Płynu Lugola bez nadzoru lekarza, szczególnie „na wszelki wypadek”, jest bardzo
ryzykowne i może poważnie szkodzić zdrowiu. Zbyt duża ilość jodu nie jest bowiem obojętna dla organizmu. Konsekwencjami mogą być
mi.in.: różnego rodzaju alergie, problemy żołądkowo-jelitowe, stany zapalne, zahamowanie wydzielania hormonów tarczycy, a nawet
wstrząs niebezpieczny dla życia.

Płyn Lugola Coel 40 g należy przechowywać w oryginalnej butelce z ciemnego szkła bez dostępu do światła. Lek powinien być trzymany
w miejscu poza zasięgiem małych dzieci. Stosując Płyn Lugola trzeba pamiętać o kontrolowaniu daty ważności umieszczonej na
opakowaniu. Produkt przeterminowany nie nadaje się do użycia i powinien być zutylizowany w przeznaczonym do tego punkcie (w
aptece, szpitalu czy gabinecie lekarskim).

Skład
1 g płynu zawiera:
substancje czynne - jod 10 mg, jodek potasu 20 mg

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania

Zewnętrznie do odkażania skóry, przemywania drobnych zranień i otarć.
Po rozcieńczeniu wodą stosuje się do płukania gardła; po rozcieńczeniu gliceryną do pędzlowania migdałków.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować przy nadwrażliwości na jod, nadczynności tarczycy, gruźlicy płuc, zapaleniu opryszczkowym skóry (choroba
Duhringa).
Nie należy stosować u noworodków i niemowląt.
Interakcje
Może zaburzać badania czynnościowe tarczycy. Nie należy stosować ze związkami rtęci.
Działania niepożądane
U osób nadwrażliwych na jod może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy nosowo – gardłowej i wysypka.
Zewnętrznie stosować ostrożnie w przypadku przerwania ciągłości skóry. W okresie karmienia dziecka piersią, przed zastosowaniem
leku, należy zasięgnąć opinii lekarza. Nie stosować leku doustnie w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Środki ostrożności związane ze stosowaniem
Stosowanie preparatu wewnętrznie możliwe jest tylko po konsultacji z lekarzem lub na zlecenie służb sanitarnych.
Ostrzeżenia
Podany doustnie hamuje czynność tarczycy.
Sposób stosowania i droga podania
Zewnętrznie, jako środek antyseptyczny na skórę, roztwór nie rozcieńczony.
Do płukania gardła: 10 kropli roztworu na szklankę (200 ml) wody.
Do usuwania nalotu z migdałków: 10 kropli na kieliszek (50 ml) gliceryny.
Doustnie wyłącznie w dawkach indywidualnie uzgodnionych z lekarzem. Należy rozpuścić zalecaną ilość preparatu w szklance wody,
mleka lub soku aby uniknąć podrażnienia żołądka.

Uwaga
Produkt farmakopealny - Płyn Lugola to wg FP VI 1% roztwór jodu w 2% wodnym roztworze jodku potasowego
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Dawkowanie
Stosowanie podczas ciąży i laktacji

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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