BİOKADİN GARGARA % 7.5
FORMÜL:
Aktif madde: 100 ml Biokadin gargara % 10 iyod mevcudiyeti ile 7.5 g Povidon iyodin
ihtiva eder.
Yardımcı maddeler: Birleştirici %14, koku ve tat düzenleyici %0.05, koku ve tat
düzenleyici %0.12, tat düzenleyici %0.12, tampon düzenleyici %0.20, tampon düzenleyici
%0.07, tat düzenleyici %20, çözücü ad %100.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ : Povidon iyodin dezenfektan ve antiseptik olarak özellikle
kontamine olmuş yaraların, cilt ve mukoza membranların antisepsisi için pre-operative amaç
ile kullanılır.
Kullanılacağı zararlı organizmalar: E. coli, E. hirae P. aeruginosa, S. aureus, C. Albicans,
A. Brasiliensis, Murine norovirus, strain S99 Berlin, Polio virus type 1, Adenovirus type 5
KULANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR :Uzun süreli ve geniş yüzey üzerinde,
manifest hipertiroid durum gösteren , özellikle dekompoze kalp yetersizliği olan hastalarda,
hamilelik boyunca ve anne sütü alan çocuklarda doktor kontrolünde, dikkatle kullanılmalıdır.
Bu durumda hipertiroid hastalarda ve memedeki çocuklarda tiroid fonksiyonu gözlenmelidir.
Lokal irritasyon veya duyarlık görüldüğü takdirde kullanımı durdurulmalıdır.
HARİCEN
KULLANILIR.
AŞILMAMALIDIR.

YUTULMAMALIDIR,

ÖNERİLEN

DOZ

UYARILAR / ÖNLEMLER : İyoda karşı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.6 yaşın
altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Povidon iyodinden, iyodun absorbe olması tiroid
fonksiyon testlerini etkileyebilir. Ayrıca çeşitli tip testlerin povidon iyodin ile
kontaminasyonu, feçeste gizli kan ve idrarda kan aranması sırasında yanlış pozitif sonuç
verebilir. İdiyosenkratik mukozal irritasyonu metabolik asidoz, hipernatremi ve renal
fonksiyonlarda bozukluk, gastrointestinal nekroz oluşturabilir.
Biokadin gargara tüm tekstil ve diğer materyalden sıcak su ve sabun ile, inatçı durumlarda ise
amonyak veya sodyum tiyosülfat ile kolayca çıkarılabilir.
Doktora danışmadan kullanmayınız.
Aşırı doz iyot, guatr veya hipertirodizm oluşturabilir.
Zehirlenme belirtileri: Ani olarak alınan aşırı doz, ağızda metalik tad, tükürük salgısında
artma, ağız ve boğazda yanma ve ağız ve gözlerde irritasyon ve şişlik, ciltte allerjik
reaksiyonlar, gastrointestinal bozukluk ve diare oluşturabilir.
Antidotu ve gerekli bilgiler: 1- Derhal suya karıştırılmış mısır nişastası veya ekmek gibi
nişastalı maddeler, süt, yumurta, kek, patates verilir. 2- Hasta mümkün olduğu kadar çabuk
bir hastaneye veya doktor muayenehanesine götürülür. Doktora iyodlu bir mamul alındığı
önceden bildirilirse kimyasal antidot olan sodyum tiyosülfat hazırda bekletilecektir.
İlk yardım önlemleri:
Soluma: Ambalajın ufak olması nedeniyle soluma riski azdır. Özel bir gereklilik yoktur.
Yutma: Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
Ciltle temas: Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi
hemen sabun ve suyla yıkayın.
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Gözlerle temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını
aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin.
Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi (UZEM)’nin 114 No’lu telefonunu
arayınız.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER : İyoda duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar
görülebilir. Metabolik asidoz, hipernatremi ve renal bozukluklar oluşabilir.
GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : Doktor tarafından aksi bildirilmedikçe, 1/2
bardak ılık suya (80 mL) 2 çay kaşığı (10 mL) Biokadin Gargara ilave edilir ve çalkalanır. Bu
tatbik en az 30 saniye olmak üzere her 1 - 4 saatte tekrarlanır.
Günlük ağız hijyeni için 1/2 bardak ılık suya (80 mL) 1 çay kaşığı (5 mL) Biokadin gargara
yeterlidir.
14 günden fazla kullanılmamalıdır. Kullanım sırasında absorpsiyonundan kaçınılmalıdır.
KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
25º C’ nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzakta ve sıkıca kapatılmış şekilde
saklanmalıdır.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM
TALİMATINA UYUNUZ.
Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun olarak bertaraf ediniz.
Arılar için zehirlidir.
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ : 100 ml.lik polietilen şişede.
RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ : BİOKAN Dr. İsmet SÖZEN
Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı No.4 Sefaköy / İSTANBUL
RUHSAT TARİHİ VE NO. : 01/12/2008
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ÜRETİM YERİ : Farmamag Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.
Avcılar / İSTANBUL
Tel. .: 0 212 694 33 51
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