
 

 

 

 بتادین

 معرفی اجمالی :

شودسازی پوست قبل از جراحی به کار برده میهایی که ممکن است پوست را عفونی کنند. بتادین برای آمادهز بین بردن باکتریا

های روی پوستشستشوی دست برای کاهش باکتری

 درمان و مراقبت از بیمارها و ساعدها قبل از جراحی یا های روی دستکاهش قابل توجه تعداد میکروارگانیسم

 نقد و بررسی :

کاربرد

سازی پوست بیمار قبل از درمانآماده

سازی پوست قبل از جراحیآماده

های پوستیهای عامل عفونتنابود کردن باکتری

دستور مصرف

شودپوویدون ـ آیودین سبز یکبار مصرف است تا از آلودگی خارجی جلوگیری می

جراحی پاک کنیدمحل جراحی را پیش از 

محلول را روی پوست بزنید و اجازه دهید خشک شود

توانید با باند پانسمان بپوشانیدناحیه جراحی را می

کاربردهای پزشکی بتادین

یه های اولای برای ضدعفونی کردن موضعی و پیشگیری از عفونت زخم دارد. بتادین در کمکپوویدون ـ آیوداین کاربرد گسترده

شود. اثر ضدعفونی کننده پوویدون ـ آیوداین های جزئی به کار برده میها و بریدگیها، تاولها، سوختگیان خراشبرای درم

 هایکند؛ با این توصیف بتادین برای جراحیهای نرم بتادین را به آهستگی جذب میماندگارتر از تنتور ید است، چون بافت

ثر مشابهی دارد، اما سمی بودن آن نیز باید در نظر گرفته شودتر است. کلرهگزیدین نیز اتر مناسبطوالنی

ای در پزشکی دارد و از آن به عنوان محلول ضدعفونی کننده برای شستشوی قبل و بعد از پوویدون ـ آیوداین کاربرد گسترده

های مربوط به زخم بستر و جراحی، درمان و پیشگیری از عفونت زخم، جراحت، بریدگی و سوختگی و همچنین برای درمان عفونت

های شود. همچنین متخصصین زنان و زایمان از بتادین برای درمان التهاب واژن ناشی از عفونتزخم دکوبیتوس استفاده می

 به و % ۷٫۵ـ  ۰۱کنند. پوویدون ـ آیوداین مخصوص این کاربردها در غلظت های مختلط استفاده میقارچی، تریکوموناس یا عفونت

شودمی تولید سواب و پماد اسکراب، اسپری، ول،محل صورت
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چشم

 نایسریا عامل با سوزاک از ناشی موارد ویژه به نوزادی، ملتحمه التهاب از پیشگیری برای آیوداین ـ پوویدون % ۲٫۵محلول بافر 

ها یست که آیا پوویدون ـ آیوداین بیش از دیگر روشن مشخص حاضر حال در. شودمی برده کار به تراکوماتیس کالمیدیا یا آگونوره

دهد یا خیر. پوویدون ـ آیوداین از آن رو برای پیشگیری از این عارضه بسیار احتمال بروز التهاب ملتحمه را در نوزادان کاهش می

کندقابله میهایی مانند اچ آی وی و هرپس سیمپلکس نیز مها و ویروسمناسب است که برخالف دیگر مواد با قارچ

پلورودزیس

شود که با مشکل پلورودزیس یا جمع شدن مایع در پشت ریه یا فضای پلور مواجه پوویدون ـ آیوداین برای بیمارانی به کار برده می

زه اشود. پوویدون ـ آیوداین مخصوص این کاربرد به انداند، در این حالت فضای پلور به دلیل نشت مداوم مایع ریوی متورم میشده

شودتالک موثر و ایمن است و گاهی به دلیل قیمت پایین و در دسترس بودن به تالک ترجیح داده می

بتادین موارد منع مصرف

اثر بی دهد، نتیجه این واکنشها واکنش میهایی مانند آنزیمید موجود در بتادین با پراکسید هیدروژن، نقره، تائورولیدین و پروتئین

ورنده دهد و ترکیبات خترکیبات اشاره شده است. همچنین بتادین با بسیاری از ترکیبات جیوه نیز واکنش می شدن خود بتادین و

توان برای ضدعفونی کردن دهد، از این ماده نمیکند. به عالوه چون بتادین با بسیاری از فلزات واکنش مییدید جیوه را تولید می

ه کردقبل از سوراخ کردن )پیرسینگ( فلزی استفاد

کند، میزان جذب ید به ناحیه استعمال و وضعیت پوست بستگی دارد. با این توصیف بتادین بدن ید را در مقادیر مختلف جذب می

های تشخیصی مورد استفاده برای آزمایش ادرار و های تشخیصی غده تیروئید، مانند تشخیص با ید رادیواکتیو و عاملدر آزمایش

کنداختالل ایجاد میمدفوع، مانند رزین

بتادین عوارض جانبی

های بزرگ به کار برده شود، احتمال بروز توان به تحریک پوست اشاره کرد. اگر بتادین برای زخماز عوارض جانبی بتادین می

دوم  ردار قبل از هفته سی وهای کلیه، باال رفتن سدیم خون و اسیدوز متابولیک وجود دارد. استفاده از بتادین برای بانوان باناراحتی

ی تیروئید هاشود. همچنین مصرف مکرر بتادین برای بیماران دچار ناراحتیکنند، توصیه نمییا برای بیمارانی که لیتیوم مصرف می

ید است. این  % ۰۲و  % ۹ممنوع است. پوویدون ـ آیوداین کمپلکس شیمیایی پوویدون، هیدروژن یدید و عنصر ید است که حاوی 

کندها را نابود میکند و به این ترتیب طیف وسیعی از میکروارگانیسمرکیب ید آزاد میت
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شیمی بتادین

پوویدون ـ آیوداین کمپلکس شیمیایی پوویدون، یدید هیدروژن و عنصر ید است. این ماده کامالً در آب سرد و گرم مالیم، اتانول 

ور شود. پایداری بتادین در محلول بسیار باالتر از پایداری تنتیکول و گلیسرول حل می)اتیل الکل(، ایزوپروپیل الکل، پلی اتیلن گل

ید یا محلول لوگل است

شود، در اثر ترکیب ید آزاد با لیپیدها و ترکیب اکسیژن با ید آزاد به آهستگی از کمپلکس پوویدون ـ آیوداین حل شده جدا می

ای شود. این عامل فعالیت ضدمیکروبی گستردههای اوکاریوت و پروکاریوت نابود میسیتوپالسمیک و ترکیبات غشاء سلولی، سلول

دهد. آزاد شدن آهسته ید از کمپلکس پوویدون ـ آیوداین در محلول ها نشان میها، تک یاختگان و ویروسها، قارچرا علیه باکتری

رساندهای پستانداران به حداقل میمیزان سمی بودن ید را برای سلول

و ژالتین اضافه کرد یا ، پلی وینیل الکلهای بر پایه کربوکسی متیل سلولزتوان به هیدروژلپوویدون ـ آیوداین را می

تاحد شود. نرخ آزاد شدن ید در کمپلکسها برای پانسمان زخم به کار برده میبا پلی آکریل آمید ترکیب کرد. این هیدروژل

 بیشتر و برای ژالتین کمتر استهایهیدروژل بستگی دارد؛ این میزان برای هیدروژلزیادی به ترکیب 
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محصول مشخصات

کنندهمحلول ضدعفونی نوع

تمام بدن مناسب برای

های های سطحی، سوختگیها، زخمکننده بریدگیضدعفونی

 هاو خراشیدگی و  درجه 

 کاربرد

ضد عفونی  عملکرد

آیوداینپوویدون   مواد موثره

صادر کننده مجوز سازمان غذا و دارو

 کد مجوز 

 سایر مشخصات

درصد پوویدون آیوداین شناخته شده با نام تجاری بتادین حاوی 

 هاها و ویروسهای گرم مثبت و منفی، قارچبرنده باکتریکننده و از بینضدعفونی

 قبل و بعد از عمل جراحیضدعفونی کننده پوست موضع عمل، 

 ضد عفونی کننده پوست در هنگام تزریق

 محلول اسکراب جراحی

 صرفا جهت استعمال خارجی
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