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Antyseptyka błon śluzowych
Antyseptyka ran
Antyseptyka oparzeń
Leczenie chorób skóry z superinfekcją
Antyseptyka oka

Braunol®
Roztwór do dezynfekcji skóry, antyseptyki błony śluzowej, antyseptyki ran, oparzeń, oka,
chorób skóry z infekcją i superinfekcją

Charakterystyka

Właściwości

Braunol® to uniwersalny roztwór wodny powidonu jodu, przeznaczony do
wszystkich rodzajów dezynfekcji pacjenta. Substancja czynna powidon jodu
(PVP - jod) charakteryzuje się szerokim spektrum skuteczności antybakteryjnej.
Eliminuje bakterie, w tym MRSA, zarodniki bakterii, grzyby, drożdże, pierwotniaki
i wiele gatunków wirusów. Preparat spełnia wymogi antybakteryjne stawiane
przez nowoczesne wymagania higieny i został przebadany zgodnie z wytycznymi
DGHM. Brązowe zabarwienie mieszaniny to właściwość nadana przez powidon
jodu. Potwierdza to skuteczność roztworu oraz zaznacza zdezynfekowany obszar.
Utrata koloru świadczy o spadku aktywności produktu leczniczego. Charakteryzuje
się doskonałą tolerancją tkankową. Przyspiesza proces gojenia się ran.

Zastosowanie - koncentrat lub roztwór
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Antyseptyka błon śluzowych
Płukanie, jako element procedury leczenia ran (np. odleżyny, odleżyny
podudziowe, gangrena) oraz okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakażeniowa
Mycie oraz kąpiele antyseptyczne częściowe i kompletne
Przedoperacyjna dezynfekcja skóry i ran
Dezynfekcja ran o zwiększonym ryzyku zanieczyszczenia bakteryjnego
Przed zastrzykami, punkcjami i nacięciami
Antyseptyczne leczenie poparzonych fragmentów ciała
Zapobieganie i leczenie infekcji stentów
Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych prowadzonych na jelicie grubym
Antyseptyka w zabiegach wycięcia okrężnicy
Dezynfekcja , płukanie pochwy i sromu przed zabiegami, w tym przed zabiegami
chirurgicznymi
Drenaż cewnika
Płukanie ran chirurgicznych
Dezynfekcja złamań otwartych
Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
Przedoperacyjna antyseptyka oka
Płukanie oka po przypadkowym zanieczyszczeniu
Leczenie w warunkach infekcji wirusowej rogówki i spojówki
Płukanie ran w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i po ekstrakcji
Szerokie zastosowanie na oddziałach: okulistycznych, ginekologicznych,
położniczych, urologicznych, ortopedycznych, chirurgii stomatologicznej i
twarzowo-szczękowej.
przed zastrzykami i punkcjami min. 15 sekund
przed punkcjami stawów lub jam ciała oraz przed zabiegami 60 sekund

Dostępne opakowania
butelka 30ml
butelka 100ml
butelka 250 ml z atomizerem
butelka 1000 ml

n
n
n
n
n
n

bakteriobojczy w tym MRSA
prątkobojczy
wirusobojczy
grzybobojczy
pierwotniakobójczy
zarodnikobójczy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub inny składnik produktu; nadczynność
tarczycy lub innych chorob tarczycy; syndrom opryszczkowego zapalenia skóry;
przed i po terapii radioaktywnym jodem
Interakcje
Nie należy stosować razem ze środkami dezynfekcyjnymi zawierającymi: rtęć,
Skuteczność może zostać obniżona stosując BraunolR z produktami zawierającymi
produkty enzymatyczne do leczenia ran, srebro, taurolidyny i nadtlenek wodoru.
Unikać u pacjentów przechodzących terapię litową.
Ostrzeżenia specjalne
U pacjentów z łagodnym wolem guzkowym, autonomicznym gruczolakiem lub po
chorobie tarczycy, stosować tylko pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń:
na powierzchni nie większej niż 10% do 14 dni. Unikać częstego stosowania u
pacjentów przechodzących terapię litową. U dzieci do 6 miesięcy stosowanie
powinno być bardzo ograniczone ze względu na niemożność całkowitego
wykluczenia ryzyka wywołania niedoczynności tarczycy. Nie dopuścić do
przypadkowego dostania się preparatu do ust dziecka.
Okres ważności
Okres ważności preparatu leczniczego Braunol® po pierwszym otwarciu wynosi
12 miesięcy
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun Strasse 1, D-34212 Melsungen ,Niemcy
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
Pozwolenie nr 13026
Szczegółowe i dokładne wskazówki dotyczące zastosowania Braunolu znajdą
Państwo w naszym materiale pt: Złoty Standard

Numer katalogowy
19676
19677
18342
18311

Braunol® – skład

100 g roztworu zawiera:
Substancje czynne: 7,5g powidonu jodu (10% dostępnego jodu)
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