H ASTA N E Ü R Ü N L E R İ

Poviseptin
CİLT VE MUKOZA
ANTİSEPTİKLERİ

C Ö Z E LT İ

Tıbbi Özellikler
Geniş spektrumlu bakterisit, virüsit, fungusit etkisi ile cilt ve mukoza
antiseptiği olarak kullanılır. Yara üzerinde film tabakası oluşumu ile
başlayan etki bu filmden zaman içerisinde salıverilen kontrollü iyodun
antimikrobiyal etkisi ile uzun süre devam eder. Film tabakası derinin
hava ile temasına engel olmadığı için kanlı, cerahatli, serumlu
yaralarda da kullanılır. Lokal antiseptik olarak operasyonlarda,
yaraların temizlenmesinde kullanılır. Leke bırakmaz, su ile yıkanarak
temizlenir.

POVISEPTIN® ÇÖZELTİ 1000ml
%10 Povidon İyot

Kullanım Alanları
Poviseptin® Çözelti akut ve kronik yaralar, yanık, enfekte, kolonize ya da kritik kolonize yaralar,
pyodermi, mikotik ve bakterilere ait enfeksiyonlar, superenfekte dermatozlar ve fistüllerde antiseptik
olarak kullanılabilir.
Ameliyat öncesinde saha hazırlanmasında, jinekolojik ve obstetrik müdahalelerde, enjeksiyon,
biyopsi, ponksiyon, kan alma gibi girişimlerde cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır.
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Kullanım Şekli
Poviseptin® Çözelti kullanıma hazır preparattır.
Doktor tavsiyesine göre haricen deriye ve mukozaya
seyreltilmemiş halde sürülerek kuruması beklenir.
Kuruduktan sonra suyla kolayca yıkanabilen
gözenekli, antiseptik etkili bir film oluşturur.
Cerrahide, Ürolojide, Ortopedide ıslak kompresler,
yıkamalar için seyreltik veya derişik şekliyle
kullanılabilir.

Etki Mekanizması ve Spektrum
Poviseptin® Çözelti geniş etki spektrumuna sahiptir.
Hücre duvarına penetre olan iyot oksidatif yolla
bakterilerde elektron transportunu bozar.
Gram pozitif ve negatif mikroorganizmalar üzerine
bakterisidal etkileri vardır.
Mikrobakteriler, mantarlar ve virüslere karşı aktivite
gösterirler.
Ayrıca MRSA ve VRE’ler gibi yeniden önem kazanan
bakterilere karşı oldukça güçlü aktiviteye sahiptir.

Ticari Sunum Şekli
Poviseptin® Çözelti 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml ve
5000 ml ambalajlarda sunulmaktadır.
Poviseptin® Çözelti T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu tarafından biyosidal ürün olarak
ruhsatlandırılmıştır.
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