İSOSOL SCRUB

®

KULLANIM KILAVUZU
ANTİSEPTİK SIVI SABUN
ÜRÜN TİPİ (1) KULLANICI GRUBU:GENEL HALK
FORMÜLASYON ŞEKLİ (SIVI):
Aktif maddenin adı ve miktarı (%);Povidon iyot % 7.5, CAS No; 25655-41-8
Yardımcı maddeler ; Sodyum Lauril Sülfat,cocamido propil betain, Hidroksi etil selülöz ve gliserin içerir.
KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:
Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Escheria Coli
Geniş spektrumlu mikrobisid ve bakterisid olup Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı etkilidir.
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:
El, cilt ve yara antisepsisinde, ameliyat sahasının hazırlanmasında kullanılır.
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:
İyot alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır. Hipertiroid ile beraber kalp yetmezliği bulunan kişilerde tiroid
fonksiyonu kontrol edilerek kullanılmalıdır. Hamilelik boyunca ve anne sütü alan çocuklarda dikkatli ve
doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Radioterapi öncesinde ve civalı dezenfektanlarla kullanılmaz. Non toksik guatrlı hastalarda kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER:
İyoda duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.
İyodun aşırı absorbsiyonu metabolik asidoz, hipernatremi, renal fonksiyonlarda bozukluk ve
gastrointestinal nekroz oluşturabilir.
Kullanım kılavuzunda yer almayan herhangi bir istenmeyen etki ile karşılaştığınızda doktorunuza
başurunuz.
Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ nin 114 no’lu telefonunu
arayınız.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ, VARSA ANTİDOTU:
LD50 değeri (oral,sıçan) 106666 mg/kg (hesaplanan)
Antidotu: Nişastanın sudaki karışımı veya %1 lik Sodyum Tiyosülfat Çözeltisi.
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Gözler: Gözü açarak 15 dakika bol su ile yıkayın. Doktor tavsiyesi alın.
Yutma: Temiz suyla ağzı çalkalatın. Bol miktar su içirin . Doktor tavsiyesi alın.
Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Tıbbi yardım alın.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER:
Civalı dezenfektanlarla kullanılmaz. İçeriğindeki povidon iyot troid fonksiyon testlerini bozabilir.
Povidon iyot ile kontamine olmuş idrar örneklerine uygulanacak diagnostik testler, örneğin gizli kan
aramasında yanıltıcı sonuçlar verebilir.
KULLANMA ŞEKLİ:
Deriye, mukozaya sulandırmadan olduğu gibi tatbik edilir.
®
Cerrahi El Antisepsisi: Eller ve ön kol su ile iyice nemlendirilir. Yaklaşık 5 ml İSOSOL SCRUB sıvı sabun
ele dökülür ve 3 dakika boyunca el ve ön kol iyice ovulur. En iyi köpük oluşumu için damla halinde su verilir.
Akan suyun altında durulanır. Yıkama olayı tekrarlanır.
®
Hijyenik El Antisepsisi: Yaklaşık 5 ml İSOSOL SCRUB sıvı sabun ele dağıtılır. Köpük oluşumu için su
akıtılır. 1 dakika yıkanır. Durulanır.
®
Ameliyat Bölgesinin Antisepsisi: Ameliyat alanı su ile nemlendirilir. İSOSOL SCRUB sıvı sabun
(yak. 20 cm2’ye 1 ml) dökülür. 5 dakika ovulur.
®
Su ile ıslatılmış sterilize gazlı bez ile 5 dakika ovulur ve kurulanır. İsosol çözelti (İSOSOL SCRUB ’
dan farklıdır.) temizlenen alana sürülür.
Kurumaya bırakılır.
Antiseptik Yıkamalar:Ameliyat alanının dezenfeksiyonunda belirtildiği gibi tatbik edilir.
-

Kullanmadan önce etiketi kullanım kılavuzunu okuyunuz.
Çocuklardan, Gıda ve Hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.
Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
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ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Haricen sulandırılmadan kullanılır.
İyot alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Radioterapi öncesi ve civalı dezenfektanlarla kullanılmaz.
Aşırı iyot absorbsiyonuna neden olabileceği için ileri derecede yanık veya derinin herhangi bir yolla
tahrip olduğu geniş alanlarına uygulanmasından kaçınılmalıdır. Göze tatbik edilmemelidir. İçildiği
taktirde akut zehirlenmeye sebep olur.
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
R22- Yutulması halinde zararlıdır.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S2- Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun
S7/47- Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 o C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S25- Göz ile temasından sakının.
S26- Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S46- Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun,kabı veya etiketi gösterin.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
®
İSOSOL SCRUB 3 ml,15 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik formlarda
bulunmaktadır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
25 o C’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar kullanınız.
Ürünün 25 o C’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 3 yıldır.
Kullanım kılavuzu düzenleme tarihi: 22.06.2011
İZİN SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ:
Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Pk: 34788
Taşdelen - Çekmeköy / İSTANBUL
www.merkezilac.com
Tel: (0216) 484 41 66 (Pbx) Fax: (0216) 484 41 91
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