
 

BİOKADİN 
STANDARDİZE   SOLÜSYON 
 
FORMÜL :  
Aktif madde: % 10 Povidon iyodür (CAS Numarası 25655-41-8) 
Yardımcı maddeler: Nemlendirici %0.80, stabilizer %0.33, tampon düzenleyici %0.36, tampon 
düzenleyici %0.75, pH düzenleyici %0.13, tampon düzenleyici %0.10, çözücü ad %100  
Formülasyon Şekli: Sıvı 
 
KULLANICI GRUBU: GENEL HALK 
 
ÜRÜN TİPİ: (1) İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler 
 
TIBBİ ÖZELLİKLERİ  :  Povidon  iyodür,  dezenfektan  ve  antiseptik olarak özellikle 
kontamine olmuş yaralarda ve cilt ve mukoza membranların antisepsisi için ameliyat öncesi 
kullanılır. 
 
ÖNERİLEN  KULLANIM YERİ  : Ameliyatlardan önce , jinekolojik muayene ve doğum 
sırasında, biyopsi,   punksiyon,  enjeksiyon  ve  kan  alma  işlemlerinde  cilt  ve  mukoza 
dezenfektanı olarak ve cerrahide el dezenfektanı olarak kullanılır.  
 
Kullanılacağı zararlı organizmalar: E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. Hirae, C. albicans, Polio 
virus type 1, Adenovirus type 5, Murine norovirus strain S99 Berlin 
Uygulama alanı ve şekli: Bakterisit, fungusit ve antiviral, Topikal olarak cilt ve mukozaya 
Uygulama dozu: Gerektiği kadar 
Uygulama aralığı: Gerektiği kadar 
 
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR : Geniş yüzeyde ve uzun süren tedavilerde 
manifest hipertiroid durum gösteren, özellikle dekompoze kalp yetersizliği olan hastalarda , 
hamilelik boyunca ve anne sütü alan çocuklarda doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Bu durumda 
olan hastalarda tiroid fonksiyonu  gözlenmelidir. Lokal irritasyon veya duyarlılık görüldüğü 
zaman tedavi durdurulmalıdır. 
Vücut boşluğunun irrigasyonu tavsiye edilmemektedir. 
Emilen iyod plasental bariyeri geçebileceği ve anne sütüne salgılanabileceği için hamile ve 
emziren kadınlarda povidon iyodinin devamlı kullanımından kaçınılmalıdır. Sınırlı kullanımlardan 
herhangi bir advers etki bildirilmemesine rağmen, dikkatli olunması tavsiye edilmeli ve terapötik 
faydası, emilimin fetal tiroid fonksiyonları ve gelişim üzerine muhtemel etkisine karşı dengede 
tutulmalıdır.  
 
UYARILAR / ÖNLEMLER : Mevcut böbrek yetersizliği olan hastalarda bozulmuş cilde 
devamlı uygulama yapılması özel dikkat gerektirir. Eşzamanlı lityum tedavisi gören hastalarda 
devamlı kullanımından kaçınılmalıdır. 
İyoda  karşı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır. Povidon iyodürden, iyodun  absorbe olması 
tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir. Ayrıca çeşitli tip testlerin  povidon  iyodür  ile  
kontaminasyonu,  feçeste  gizli  kan  ve  idrarda  kan  aranması sırasında yanlış pozitif sonuç 
verebilir.  İdiyosenkratik  mukozal irritasyon ve hipersensitive reaksiyonları oluşturabilir. İyodinin  
aşırı absorbsiyonu ,  metabolik asidoz, hipernatremi ve renal fonksiyonlarda bozukluk 
oluşturabilir. Biokadin Solüsyon bütün materyallerden sıcak su ve sabun ile çıkarılabilir. Zor çıkan 
durumlarda amonyak veya sodyum tiyosülfat kullanılır.  Doktora danışmadan kullanmayınız. 
Aşırı doz iyod guatr ve hipertiroidizm meydana getirebilir.  
 
Zehirlenme belirtileri:Ani olarak alınan aşırı doz, ağızda metalik tad, tükürük salgısında artma, 
ağız ve boğazda yanma ve ağrı, gözlerde irritasyon ve şişlik, ciltte alerjik  reaksiyonlar, 
gastrointestinal bozukluk ve diare oluşturabilir.  
P o v i d o n  İy o d ü r  L D 5 0  D eğe r i :  8 0 0 0  mg / k g  ( A k u t  O r a l ,  R a t )  



Antidotu ve gerekli bilgiler : Sodyum tiyosülfat ve nişasta iyodu inaktive eder.  
İlk yardım önlemleri:Tedavi semptomatik ve destekleyici olarak önerilir. Elektrolit dengesi, 
renal ve tiroid fonksiyonlar dikkatli olarak takip edilmelidir. 
Göze temas etmesi halinde derhal bol miktarda su ile 15 dakika gözlerinizi yıkayın. 
Yapabiliyorsanız kontak lenslerinizi çıkartın. Yutulduysa kusmaya çalışmayın. Birkaç bardak süt 
veya su için. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeye çalışmayın. Sağlık 
kuruluşuna başvurun. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin 114 
no’lu telefonunu arayınız. 
 
YAN  ETKİLER  :  Povidon iyodür lokal deri reaksiyonları oluşturabilir buna rağmen iyottan 
daha az tahriş edici olduğu kabul edilir. Povidon iyodürün büyük yaralara veya ağır yanıklara 
uygulanması metabolik asidoz, hipernatremi renal fonksiyon bozukluğu gibi sistemik advers etkiler 
oluşturabilir.  
Kullanmadan önce prospektüsü dikkatlice okuyunuz. 
 
KULLANIM ŞEKLİ  VE DOZU : Biokadin Solüsyon seyreltilmeden tedavi edilecek yere 
sürülür. Kuruduktan sonra kolay yıkanabilen bir film oluşur. Islak kompres ve yıkamalar için 
seyreltik olarak kullanılabilir. 
 
DİKKAT ! ŞİŞENİN KAPAĞINI AÇINIZ. 
TIPANIN ÜSTÜNDEKİ MUHAFAZAYI ÇIKARINIZ 
 
 
 
 
 
 
HARİCEN KULLANILIR, İÇİLMEZ. 
 
KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR : 25 °C’ nin 
altındaki  oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta muhafaza ediniz. Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı 
olarak muhafaza ediniz, güneş almayan serin yerlerde muhafaza ediniz. 
 
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: 30, 100 ve 1000 ml.lik polietilen şişede. 
 
Ruhsat sahibi ve adresi : Biokan Dr. İsmet SÖZEN   
Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı No:4 Sefaköy / İSTANBUL 
TEL: 0212 592 15 76 
 
Ruhsat tarih ve no.: 23/07/2001 2012 / 72 
 
Üretim yeri :  Farmamag Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.  
Bağlariçi Caddesi No:14, Avcılar / İSTANBUL  
TEL : 0 212 694 33 51 
Sadece ECZANELERDE SATILIR. 
 

 


