
www.lekarna-madona.cz
zpět na stránku produktu
zpět na obdobná léčiva

Strana 1 (celkem 3) 

sp.zn. sukls47238/2014 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 

Betadine 

Mast 

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

Povidonum iodinatum 100 mg (odpovídá 10 mg aktivního jodu) v 1 g masti. 

 

3. LÉKOVÁ FORMA 

Mast  

Popis přípravku: červenohnědá, homogenní mast se slabým zápachem po jodu, omyvatelná vodou. 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE 

4.1  Terapeutické indikace 

Popáleniny, řezné a tržné rány, abraze, trofické ulcerace (ulcus cruris, dekubity), kožní infekce a 

infikované dermatózy. 

4.2  Dávkování a způsob podání 

Mast se nanáší v tenké vrstvě na postiženou oblast kůže 3-4x denně. V případech silně zaníceného 

nebo hnisajícího poranění se mast nanáší 4-6x denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 

minimálně 4 hodiny. V případě potřeby je možno v závislosti na rozsahu a závažnosti poranění překrýt 

ránu obvazem. Léčba může trvat několik dní. 

4.3  Kontraindikace 

Alergie na jod a nebo pomocné látky v přípravku obsažené, hypertyreóza, adenom štítné žlázy, 

dermatitis herpetiformis Duhring, před vyšetřením nebo léčbou radioaktivním jodem. 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

Při nemanifestující hypertyreóze i jiných onemocněních štítné žlázy (zejména ve stáří) je třeba při 

použití masti Betadine zvýšená opatrnost. 

U nedonošenců, novorozenců a kojenců do 6 měsíců je možné použít přípravek pouze v oprávněných 

případech, po ověření správné funkce štítné žlázy. 

Přípravek nesmí přijít do styku s oční spojivkou. 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

Mast Betadine se nesmí použít společně s enzymatickými přípravky nebo desinfekčními prostředky 

obsahujícími rtuť. 

PVP - jodový komplex v přípravku Betadine, mast, nelze používat současně s redukčními činidly, 

solemi alkaloidů a kysele reagujícími látkami. 

4.6  Těhotenství a kojení 

Aplikace přípravku se nedoporučuje od druhého trimestru gravidity a během laktace. 

Použití přípravku v těchto případech lékař může zvážit individuálně, za stálého sledování pacientky. 

4.7  Účinky na schopnost  řídit a obsluhovat stroje 

Přípravek nemá vliv na pozornost. 

http://www.lekarna-madona.cz/?utm_source=home&utm_medium=pdf&utm_campaign=spc-pil
http://www.lekarna-madona.cz/spc-pil/0062320?utm_source=home&utm_medium=pdf&utm_campaign=spc-pil
http://www.lekarna-madona.cz/search2?strana=1&limit=10&q=D08AG&atc=hledat&utm_source=home&utm_medium=pdf&utm_campaign=spc-pil
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4.8  Nežádoucí účinky 

Zřídka se může objevit podráždění kůže jako je např. svědění nebo zčervenání pokožky, které je 

přechodné. 

4.9  Předávkování 

Antiseptické přípravky jsou určeny k zevnímu, místnímu použití. Případy předávkování nejsou známy. 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

Farmakoterapeutická skupina: lokální antiseptikum, desinficiens. 

Mast Betadine je antiseptický přípravek se širokým spektrem antimikrobiálního účinku proti 

bakteriím, virům, plísním a prvokům. 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

K minimální absorpci jodu může dojít, pokud je jodovaný povidon aplikován lokálně na intaktní kůži. 

Při vaginální aplikaci, aplikaci do úst nebo na porušenou kůži (např. u těžkých popálenin) může být 

absorpce výraznější a může vést k interferenci s funkcí štítné žlázy. V organizmu je jod přeměněn na 

jodid, který je koncentrován hlavně v této žláze. Jodidy, které nejsou vychytány štítnou žlázou, jsou 

eliminovány ledvinami, v menší míře stolicí, slinami a potem. Jodidy dále přecházejí placentární 

bariérou a jsou vylučovány do mateřského mléka. 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

Vzhledem k tomu, že se přípravek aplikuje pouze lokálně, a vzhledem ke způsobu aplikace, lze 

přípravek z hlediska toxicity a teratogenity považovat za bezpečný. 

Nejsou známa žádná hlášení o mutagenním účinku přípravku. 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

6.1  Seznam pomocných látek 

Hydrogenuhličitan sodný, makrogol 400, makrogol 1000, makrogol 1500, makrogol 4000 a čištěnou 

vodu. 

6.2  Inkompatibility 

Mast Betadine se nesmí použít společně s enzymatickými přípravky nebo desinfekčními prostředky 

obsahujícími rtuť. 

PVP - jodový komplex v přípravku Betadine, mast, nelze používat současně s redukčními činidly, 

solemi alkaloidů a kysele reagujícími látkami. 

6.3  Doba použitelnosti 

3 roky. 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

V původním vnitřním obalu, při teplotě do 25 °C. Neuchovávat v chladu, chránit před mrazem. 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

Hliníková tuba uvnitř chráněná lakovanou vrstvou, příbalová informace v českém jazyce, papírová 

skládačka. 

Velikost balení: 20 g, 100 g 

6.6  Návod k použití 

K zevnímu použití - nanášení na kůži. 
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7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

EGIS PHARMACEUTICALS PLC, H-1106 Budapest, Keresztúri út. 30-38., Maďarsko. 

 

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

46/387/92-S/C. 

 

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

17.8.1992 / 23.12.2009 

 

10. DATUM REVIZE TEXTU 

16.4.2014 


