نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (المستحضرات) لعام 1986
يتمّّتسويقّالدواءّبدونّوصفةّطبيب

بتادين بخاخ موضعي
المادة الفعالة:
بوفيدونّيودين )(ّ2.5% (Povidone Iodineماّيعادلّّ0.25%يودينّسائل).
لقائمةّالمركباتّاألخرىّ،راجعّالبندّّ.6
اقرأ النشرة حتى نهايتها بإمعان قبل استعمال الدواء.
هذهّالنشرةّتشملّمعلوماتّمقتضبةّعنّالدواءّ.إذاّكانتّلديكّأسئلةّأخرىّ،توجهّللطبيبّأوّالصيدليّ.
عليكّاستعمالّالمستحضرّوفقًاّللتعليماتّالواردةّفيّبندّالجرعةّفيّهذهّالنشرةّ.استشرّالصيدليّإذاّاحتجتّلمزيدّمنّالمعلومات.
يجبّعليكّالت وجهّللطبيبّإذاّتفاقمتّالعالماتّ(األعراض)ّ،أوّإذاّلمّتتحسن.

 .1لماذا يستخدَم هذا الدواء؟
الدواءّمخصصّلتعقيمّالجلدّ:
 لعالجّومنعّالتلوثاتّالجلديةّالناجمةّعنّالحروقّ،الشقوقّوالجروح.
 للعالجّالوقائيّلإلصاباتّالتيّقدّتتلوثّ،مثالّ:بعدّعمليةّجراحيةّأوّقطوب.
الفصيلة العالجيةّ:
ِّمةّ(مطهرات)
موادّمعق
ِّ

 .2قبل استعمال الدواء
ال يجوز استعمال الدواء إذا:









كنتّتعانيّمنّحساسيةّللمادةّالفعالةّ،اليودّ،أوّألحدّالمركباتّاألخرىّالتيّيحتويّعليهاّالدواءّ(لقائمةّالمركباتّاألخرىّ،
راجعّالبندّ.)6
ّكنتّتعانيّمنّالنشاطّالمفرطّللغدةّالدرقيةّ(فرطّالدرقيةّالذيّيؤديّإلىّارتفاعّخفقانّالقلبّوعدمّالهدوء)ّ،أوّمنّاضطراباتّ
أخرىّفيّالغدةّالدرقية.
كنتّتعانيّمنّّ،(Duhring's disease) dermatitis herpetiformisوهوّمرضّمناعيّذاتيّمعّبثور.
الّيجوزّاستعمالّالدواءّمعّالمستحضراتّالتيّتحتويّعلىّزئبقّ،أوّمعّالمعقِّماتّالتيّتحتويّعلىّ.octenidine
الّيجوزّاستعمالّالدواءّقبلّأوّبعدّالعالجّباليودّاإلشعاعيّ(حتىّإنهاءّالعالج).
الّيجوزّاستعمالّالدواءّقبلّالفحوصاتّالتيّتعتمدّعلىّاليودّاإلشعاعيّ(التصويرّالومضيّللغدةّالدرقية)

تحذيرات خاصة حول استعمال الدواء:













الّيجوزّاستنشاقّالبخاخ.
الّيجوزّالرشّعلىّالعينينّأوّالمناطقّالمحيطةّللعينين.
البخاخّقابلّلالشتعال!ّيجبّاتخاذّالحذرّلدىّتقريبّالدواءّمنّالنارّ(عندّالرشّوالحفظ)ّ.
الّيجوزّتعريضهّلدرجاتّحرارةّأعلىّمنّّ50درجةّمئوية.
قبلّاستعمالّاألجهزةّالكهربائيةّ(الكيّالكهربائيّمثال)ّ،يجبّاالنتظارّإلىّأنّيتالشىّبخارّالبخاخ.
إذاّأدىّالمحلولّإلىّظهورّبقعّعلىّاألقمشةّ،يمكنّبشكلّعامّإزالةّالبقعةّبماءّفاترّوصابونّ.
لألطفالّدونّسنّّ6أشهرّ،يجبّاستعمالّالدواءّوفقًاّلتعليماتّالطبيبّفقطّ.إذاّسمحّالطبيبّباستعمالّالدواءّ،يجبّ
مراقبةّأداءّالغدةّالدرقيةّ.
للمادةّالفعالةّخواصّأكسدةّقدّتؤديّإلىّالتآكلّوتغييرّلونّالمعادن.
الزاللياتّأوّالموادّالعضويةّمثلّالدمّأوّالقيحّقدّتقللّمنّفاعليةّالمادةّالفعالة.
استعمالّالدواءّقدّيقللّمنّامتصاصّالغدةّالدرقيةّلليودّ،مماّيؤثرّعلىّالفحوصاتّالمختلفةّالتيّتُجرىّلفحصّأداءّ
الغدةّالدرقيّةّوعلىّعالجّالغدةّالدرقيةّ.يجبّاالنتظارّلفترةّأسبوع-أسبوعينّبعدّاالنتهاءّمنّاستعمالّبتادين.
قدّتطرأّتشويشاتّفيّنتائجّالفحوصاتّالطبيةّالمختلفةّ،مثلّبعضّالفحوصاتّالتيّتحددّمستوىّالهيموغلوبينّأوّ
الجلوكوزّفيّالبرازّأوّالبولّ.
عالجّالحروقّالموسعّعلىّمناطقّأكبرّمنّالجلدّقدّيؤديّإلىّعدمّاتزانّاألمالحّ،وبالتاليّإلىّخللّفيّأداءّالكلى.

قبل استعمال الدواء ،يجب استشارة الطبيب إذا كنتّتعانيّأوّعانيتّفيّالسابقّمنّمشاكلّفيّالغدةّالدرقيةّ(تحديدًاّلدىّالمسنّين)ّ،
أوّمنّتضخمّالغدةّالدرقيةّ(ّ.)goiterاستعمالّالدواءّللمدىّالبعيدّأوّعلىّمناطقّأكبرّمنّالجلدّيتمّوفقًاّلتعليماتّالطبيبّفقطّ.بعدّ
االنتهاءّمنّالعالجّ(حتىّّ3أشهرّبعدّانتهاءّالعالج)ّ،يتوجبّعلىّالطبيبّمراقبةّأداءّالغدةّالدرقيةّواألعراضّالمبكرةّلفرطّأداءّ
الغدةّالدرقية.
التفاعالت بين األدوية:
1

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخ ًرا أدوية أخرى ،بما في ذلك األدوية التي ال تحتاج لوصفة طبية والمكمالت الغذائية ،يجب إبالغ
الطبيب أو الصيدلي بذلكّ.يجبّإبالغّالطبيبّأوّالصيدليّإذاّكنتّتتناولّاألدويةّالتاليةّ(تجدرّاإلشارةّإلىّأنّالقائمةّأدناهّتشملّ
الموادّالفعالةّالتيّتحتويّعليهاّاألدويةّ.إذاّلمّتكنّمتأكدًاّفيماّإذاّكنتَّتستخدمّأحدّهذهّاألدويةّ،الرجاءّاستشارةّالطبيبّأوّ
الصيدلي)ّ:
 الماءّاألكسجينيّ،الموادّالمعقِّمةّأوّمستحضراتّعالجّاإلصاباتّالتيّتحتويّعلىّفضةّ،إنزيماتّأوّتاوروليدينّ:استعمالّ
هذهّالموادّبنفسّالوقتّقدّيقللّمنّتأثيرّالمستحضرات.
 الّيجوزّاستعمالّالدواءّمعّالمستحضراتّالتيّتحتويّعلىّزئبقّ:استعمالّهذهّالموادّبنفسّالوقتّقدّيؤديّإلىّتكونّمادةّ
حارقةّ(يوديدّالزئبق)ّ.
ُّ
 الّيجوزّاستعمالّالدواءّمعّالمستحضراتّالتيّتحتويّعلىّأوكتانيدينّ:استعمالّهذهّالموادّبنفسّالوقتّقدّيؤديّإلىّتبقعّ
غامقّفيّالجلد.
 الّيجوزّاستعمالّالدواءّمعّالمستحضراتّالتيّتحتويّعلىّتاوروليدينّ(مادةّعالجيةّكيماويةّلعالجّالتلوثاتّالبكتيريةّ
والفطرية)ّ:استعمالّهذهّالموادّبنفسّالوقتّقدّيؤديّإلىّتكونّحمضّالفورميكّ(ّ)formic acidالذيّقدّيؤديّإلىّحرقّ
مناطقّكبيرةّمنّالجلدّ.
 الليثيومّّ-إذاّكنتَ ّتتناولّالليثيومّ،يمكنّاستعمالّبخاخّبتادينّلفترةّقصيرةّفقطّ،وعلىّمناطقّصغيرةّمنّالجلدّ(وذلكّخوفاًّ
منّامتصاصّكمياتّكبيرةّمنّاليودينّإلىّالجسم)ّ.

الحمل واإلرضاعّّ:




ً
ِّّحامالّأوّتخططينّللحملّ،أوّإذاّكنتِّّمرضعةّ،عليكِّ ّاستشارةّالطبيبّقبلّاستعمالّالدواء.
إذاّكنت
استعمالّالدواءّأثناءّالحملّو/أوّاإلرضاعّيتمّبموافقةّالطبيبّفقطّ،لفتراتّقصيرةّ،معّإجراءّمتابعةّألداءّالغدةّالدرقيةّ
لدىّاألمّوالجنينّ.يجبّتحديدّالعالجّلفترةّقصيرةّفقطّ.ينتقلّاليودينّعبرّالمشيمةّإلىّالجنينّ،ويتمّإفرازهّفيّحليبّاألمّ.
يجبّاالمتناعّعنّابتالعّالدواءّسهواّمنّقِّبلّالطفلّالرضيعّجراءّمالمسةّجلدّاألمّالمرضعةّفيّالمنطقةّالمعال َجةّ
ً
بالمستحضرّ.

االستعمال لدى األطفال:

 لألطفالّدونّسنّّ6أشهرّ،يجبّاستعمالّالدواءّوفقًاّلتعليماتّالطبيبّفقطّ.إذاّسمحّالطبيبّباستعمالّالدواءّ،يجبّمراقبةّأداءّ
الغدةّالدرقيةّ.
 يجبّاالمتناعّعنّابتالعّالدواءّمنّقِّبلّاألطفال.

الفحوصات والمتابعة :فيّحاالتّمعينةّ،يمكنّأنّتكونّهناكّحاجةّلمراقبةّأداءّالغدةّالدرقية.

 .3كيفية استعمال الدواء
يجبّاستعمالّالدواءّكالمفصلّفيّالنشرةّ.عليكّالتحققّمعّالطبيبّأوّالصيدليّإذاّلمّتكنّمتأكدًاّبشأنّالجرعةّوطريقةّاستعمالّ
الدواء.
البخاخّمعدّلالستعمالّالخارجيّفقط.
الجرعة المتبعة بشكل عام هي:
يتمّتحديدّالجرعةّبحسبّحجمّالمنطقةّالمرادّعالجها.
يجبّرشّالبخاخّمرةّحتىّبضعّمراتّفيّاليومّعلىّالمنطقةّالمعالَجةّ،إلىّأنّتتغطىّبطبقةّصفراء-بنيةّمنّالمسحوقّ.إذاّبهتّ
اللونّ،يجبّالرشّمرةّأخرى.
الجرعةّلدىّاألطفالّدونّسنّّ6أشهرّ:يتمّتحديدّالجرعةّوطريقةّالعالجّمنّقِّبلّالطبيب.
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
طريقة االستعمال:
 يجبّهزّعبوةّالبخاخّجيدًاّقبلّاالستعمال.
 يجبّاإلمساكّبالعبوةّبشكلّعموديّوالرشّعلىّالمنطقةّالمعالَجةّعنّبُعدّّ15سمّتقريبًا.
 غازّالبخاخّيتبخرّبسرعةّ،وإحساسّالبرودةّالناجمّعنّالرشّيزولّخاللّزمنّقصير.
 البخاخّيؤديّإلىّتكونّطبقةّجافةّعلىّالمنطقةّالمعالَجةّ،ويمكنّغسلهاّبسهولة.
 إذاّلزمّاألمرّ،يمكنّتضميدّالمنطقةّالمعالَجة.
 يجبّتفاديّمالمسةّالدواءّللعيون.
ستشفىّ،وأحضرّ
إذا استعملت جرعة أكبر عن طريق الخطأّأوّإذاّابتلعّشخصّماّالدواءّ،توجَّهّللطبيبّأوّلغرفةّالطوارئّفيّالم
ِّ
عبوةّالدواءّمعكّ.
الّيجوزّاستعمالّأوّتناولّاألدويةّفيّالظالم!ّتحققّمنّالملصقةّوالجرعةّفيّكلّمرةّتتناولّأوّتستعملّفيهاّالدواءّ.ضعّنظاراتّإذاّ
كنتّبحاجةّلذلك.
إذاّكانتّلديكّأسئلةّأخرىّحولّاستعمالّالدواءّ،عليكّاستشارةّالطبيبّأوّالصيدلي.
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 .4األعراض الجانبية
كأيّدواءّآخرّ،قدّيؤديّاستعمالّبتادينّإلىّظهورّأعراضّجانبيةّلدىّبعضّالمستخدمينّ.الّتفزعّعندّقراءةّقائمةّاألعراضّ
الجانبيةّ،فقدّالّتعانيّمنّأيّواحدةّمنها.
اعراضّجانبيةّنادرةّ(تظهرّلدىّّ1ّ-ّ10مستخدمينّمنّبينّّ:)10,000حساسيةّمفرطةّ(تحسس)؛ّردودّفعلّتحسسيةّمفرطةّفيّالجلدّ
(معّأعراضّمثلّالحكةّ،االحمرارّ،البثور).
أعراضّجانبيةّنادرةّجدًاّ(تظهرّلدىّأقلّمنّمستخدمّواحدّمنّبينّّ:)10,000ردّفعلّتحسسيّعامّشديدّ(عُوار)ّغالبًاّماّيشملّ:
انخفاضّشديدّفيّضغطّالدمّ،دورانّ،غثيانّ،صعوبةّفيّالتنفس؛
وذمةّوعائيةّ(انتفاخّتحسسيّمؤلمّفيّالجلدّواألغشية)؛ّ
ةّمعّأعراضّمثلّتسرعّالقلبّ(خفقاتّقلبّسريعة)ّأوّفقدانّالهدوء.
فرطّنشاطّالغدةّالدرقي
ُّ

االعراضّالجانبيةّالتيّانتشارهاّغيرّمعروفّ(أعراضّلمّيتمّتحديدّانتشارهاّبعد)ّ:قصورّدرقي؛
عدمّاتزانّفيّاألمالحّ(اإللكت روليتات)ّ،حماضّأيضيّ،فشلّكلويّ،أسموالليةّغيرّعاديةّفيّالدمّ.قدّتنجمّهذهّاألعراضّعنّفرطّ
امتصاصّاليودّو/أوّاستعمالّالدواءّلفترةّمتواصلة.
األعراض الجانبية والتفاعالت بين األدوية لدى األطفال:
يتوجبّعلىّاألهاليّإعالمّالطبيبّبأيّأعراضّجانبيةّ،وبكلّدواءّآخرّيتناولهّالطفلّّ.انظرّأعالهّاألعراضّالجانبيةّوالتفاعالتّ
بينّاألدوية.
إذاّظهرّعرضّجانبيّ،إذاّتفاقمتّإحدىّاألعراضّالجانبيةّ،أوّإذاّعانيتّمنّأعراضّجانبيةّلمّتُذكرّفيّالنشرةّ،عليكّاستشارةّ
الطبيبّ.
اإلبالغّعنّاألعراضّالجانبية:
يمكنّاإلبالغّعنّاألعراضّالج انبيةّلوزارةّالصحةّمنّخاللّالضغطّعلىّرابطّ"اإلبالغّعنّاألعراضّالجانبيةّالناجمةّعنّعالجّ
دوائي"ّالموجودّعلىّالصفحةّالرئيسيةّلموقعّوزارةّالصحةّ(ّ،)www.health.gov.ilوالذيّيحولكمّالستمارةّإلكترونيةّلإلبالغّعنّ
األعراضّالجانبيةّ،أوّمنّخاللّالدخولّإلىّالرابط:
https://sideeffects.health.gov.il/

 .5كيفية حفظ الدواء






امنعّالتسمم!ّيجبّحفظّهذاّالدواءّوأيّدواءّأخرّفيّمكانّمغلقّبعيدًاّعنّأنظارّومتناولّيدّاألوالدّو/أوّاألطفالّ،وبهذاّفإنكّ
تمنعّالتسممّ.الّتجبرّنفسكّعلىّالتقيؤّبدونّتعليماتّواضحةّمنّالطبيب.
الّيجوزّاستعمالّالدواءّبعدّانتهاءّتاريخّالصالحيةّ(ّ(exp. dateالظاهرّعلىّالعبوةّ.تاريخّانتهاءّالصالحيةّهوّاليومّاألخيرّ
منّالشهر.
ظروفّالحفظّ:يجبّحفظّالدواءّبدرجةّحرارةّتحتّّ25درجةّمئوية.
قابلّلالشتعال!ّيجبّإيعادهّعنّمصادرّالنار.
الّيجوزّتعريضهّلدرجاتّحرارةّأعلىّمنّّ50درجةّمئويةّ(انظرّالتحذيراتّأيضًا)ّ.

ّ.6معلومات إضافية
 باإلضافة للمواد الفعالة ،يحتوي المحلول على:
Isopropyl myristate, n-pentane, gas propellant (mixture of propane, butane and isobutane).
 كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟
بخاخّللجلدّبلونّضاربّللحمرة-بنيّبعبوةّألومنيومّتحتويّعلىّّ30أوّّ80غرامّ(قدّالّيتمّتسويقّكافةّأحجامّالعبوات).
صاحب التسجيلّ:مختبراتّرافاّم.ضّ،ص.بّّ،405القدسّ9100301
المنتِج :مونديفارماّم.ضّ،نيقوسياّ،قبرص.

رقم تسجيل الدواء في سجل األدوية الرسمي في وزارة الصحة160-94-35157 :
تمت صياغة هذه النشرة من قِبل وزارة الصحة ،وتم فحص مضمونها والمصادقة عليه من قِبلها في نوفمبر 2018
للراحةّولتسهيلّعمليةّالقراءةّ،تمتّصياغةّهذهّالنشرةّبلغةّالمذكرّ،لكنّالدواءّمعدّلكالّالجنسين.
)M-008001/ I-075001(2-gsl
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