®

وتودين%10

(پوویدون آیداین)

)Vetodin® 10% (Povidone Iodine
گروه دارويي :محلول ضد عفونی کننده موضعی.
ترکیب دارو :پوویدون آیداین .%10
وتودین  ®%10یک ضد عفونی کنندهی بسیار قوی و وسیع الطیف می باشد که بر روی باکتری های گرر مثبر ،گرر منفر ی اشراال
وژتاتیو باکتری ها اسپور باکتری ها قارچ ها ویروس ها و کپک ها اثر کشرندگی بسر یار خروبی از خرود
نشان می دهد.
موارد مصرف:
ضد عفونی زخم خراش و ساییدگی ها پوستی ضد عفونیکنندهی سطح خارجی پستان و سطح پوسر،
ضد عفونی محل قبل و بعد از اعمال جراحی و به صورت رقیق شده برای بهداش( ،با استفاده از دسرتااه
سمپاش) در جایااه دا و نیز لواز شیر دوشی و جایااه طیور تجهیزات و فضای مرغرداری بره خصرو
ویروس گامبورو مورد استفاده قرار می گیرد .از مزایای مهم آن حفظ اثر طروننی مردت آن در مجراورت
مواد آلی پروتئین و نیز گرد و غبار اس.،
شرايط نگهداری:
در دمای کمتر از  30درجه سانتیاراد و دور از نور ناهداری شود و از یخ زدگی محافظ ،گردد.
تداخل دارويي:
از استفاده همزمان با مواد حشره کش مواد شیمیایی و مواد قلیایی خودداری شود.
فقط برای استعمال خارجی اس.،

موارد احتیاط:
دور از دسترس کودکان ناهداری نمایید .
از تماس مستقیم با چشم و غشای های مخاطی جلوگیری شود و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود .از این محلرول جهر ،ضرد
عفونی زخم های عمیق و وسیع استفاده نشود .
از استنشاق بخارات این محلول به دلیل بروز برونشی ،و سایر عوارض ریوی اجتناب شود.
از رقیق سازی با آب داغ بیش از  30درجه سانتی گراد جلوگیری شود .
در صورت بلع این محلول می توان از محلول سدیم متا بی سولفی %1 ،جه ،تبدیل ید به یدید استفاده کرد امرا عمرا درمران مروقتی
بوده و هیچاونه آنتی دوت (پادرزهر) وجود ندارد.
بدون رقیق سازی در ضد عفونی زخم ها به صورت مستقیم به روی زخم بریدگی و خراشیدگی استفاده شود.
برای گندزدایی وسایل و تجهیزات کلینیای و بیمارستانی و مرغداری و دامداری  1به  25 ( %2/5میلی لیتر در  1لیتر آب) به مدت 20
دقیقه و بعد شستشو انجا می شود.
ضد عفونی محیط :بصورت اسپری و به رق 100( %10 ،میلی لیتر در یک لیتر آب) جه ،گندزایی محر یط جوجره کشر ی مرغرداری و
گاوداری استفاده می شود.
جه ،شستشو پستان قبل از شیر دوشی :پس ازپاکسازی و تمیز کردن پستان دا جه ،شستشوی قبل از شیر دوشی نسب 1 ،بره 10
و جه ،تی ،دیپ  1به .4
بسته بندی دارو :در بطری های  250سی سی ارائه می شود.
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