BETADINE Anti séptico
Compressa de gaze impregnada (100mg/g iodopovidona)
Qual a composição de Betadine Compresas?
Compressa de gaze impregnada Betadine (100mg/g de iodopovidona)
Lista de excipientes: Macrogol 400, 4000 e 6000 e água purificada
Como é que a Betadine Compressas se apresenta?
A compressa de gaze impregnada com anti séptico Betadine apresenta-se numa
embalagem contendo 50 unidades em embalagens individuais (10 x 10cm)
Como é que a Betadine compressas actua?
A compressa de gaze impregnada com anti séptico Betadine é uma compressa
impregnada com uma pomada anti séptica não gordurosa (que elimina os
microrganismos). A substância activa é a iodopovidona com acção rápida e efeito
prolongado contra bactérias e fungos. O efeito deve-se à libertação gradual do iodo, não
causando qualquer dor ao entrar em contacto com a pele. Devido à cor castanha do iodo,
o local desinfectado é claramente visível. O efeito anti séptico perdura enquanto a cor
castanha se mantiver. A iodopovidona é um anti séptico eficaz contra um grande
número de microrganismos. A falta de sensibilidade bacteriana ao Betadine não se tem
observado.
Em que situações está indicado Betadine compressas?
Limpeza, tratamento ou prevenção de infecções em queimaduras, cortes ou escoriações
superficiais.
Nota: No caso de feridas graves ou muito infectadas está indicada uma avaliação e a
utilização de antibióticos sistémicos.
Em que situações não deve utilizar Betadine compressas?
• Em recém nascidos e prematuros
• Em mulheres grávidas
• No caso de hipertiroidismo
• No caso de sensibilidade ao iodo
Que precauções deve ter ao utilizar Betadine compressas?
• Utilização apenas para uso externo
• Mantenha fora do alcance e da vista das crianças
• As pessoas com hipersensibilidade ao iodo ou que sofrem de perturbações no
funcionamento da tiróide devem ter cuidado especial.
• A compressa de gaze impregnada com o anti séptico Betadine não deve ser
utilizada para evitar o tétano.
• Não utilize durante mais de 14 dias consecutivos sem consultar um médico
Pode usar Betadine compressas durante a gravidez e aleitamento?
É sabido que o iodo passa através da placenta e atinge o feto, pelo que grandes
quantidades de iodo podem originar perturbações funcionais da tiróide do feto. As
grávidas devem evitar a utilização da compressa de gaze impregnada com o anti séptico
Betadine.

Uma vez que o iodo é preferencialmente excretado através do leite materno (até 50%),
mesmo a utilização de uma pequena quantidade pode dar origem a uma dose elevada de
iodo livre no leite materno, podendo provocar a inibição do funcionamento da tiróide no
bebé. Após aplicação da compressa de gaze impregnada com Betadine, o aleitamento
deve ser interrompido durante pelo menos 24 horas.
Existe algum efeito da Betadine compressas sobre a capacidade de conduzir e
utilizar máquinas?
Não há qualquer influência sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas.
Como deve utilizar Betadine compressas?
Limpe a ferida. Limpe e seque a pele em redor da ferida. Aplique a gaze sobre a ferida.
Cubra a gaze com uma compressa (porosa) e fixe-a à pele com adesivo. A compressa de
gaze impregnada Betadine não deve ser utilizada mais de 14 dias consecutivos sem
conselho do seu médico.
O que fazer no caso de uma sobredosagem?
Se ingerir inadvertidamente grandes quantidades de Betadine, deve ingerir uma grande
quantidade de leite ou água e se necessário administrar um laxante. Se suspeitar de
sobredosagem, procure imediatamente um médico.
Que efeitos secundários podem apresentar Betadine compressas?
Pode ocorrer muito ocasionalmente uma irritação na pele. Mesmo em doentes com
hipersensibilidade ao iodo, a iodopovidona raramente provoca irritações na pele.
Se sentir algum efeito secundário não descrito no folheto incluso na embalagem,
informe o seu médico ou farmacêutico.
Conservação e prazo de validade:
Guardar em local escuro e entre 15 – 25ºC
O prazo de validade é referido na embalagem indicando o mês e ano
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