
Braunoderm®

Dezynfekcja skóry

n Szybki czas działania
n Doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające
n Szerokie spektrum działania
n Bardzo dobra tolerancja
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Braunoderm®

Jodowo-alkoholowy roztwór do odkażania nieuszkodzonej skóry

Dostępne opakowania Numer katalogowy
butelka o poj. 250 ml z atomizerem 18307
butelka vario o pojemności 1000 ml 18308
kanister o pojemności 5 L 18309
atomizer do butelki o poj. 1000 ml 3908012

Charakterystyka

Braunoderm® to gotowy do użytku alkoholowy roztwór do dezynfekcji skóry 
przeznaczony do stosowania na oddziałach szpitalnych, na sali operacyjnej oraz w 
gabinetach lekarskich. Substancje czynne 2-propanol i powidon jodu charakteryzują 
się szerokim spektrum skuteczności antybakteryjnej. 

n Pełne spektrum działania obejmujące: bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki  
n Szybki czas działania - 15 sekund .
n Zawiera jedynie 50 % alkoholu i 1% PVP jodu
n Doskonałe własności czyszczące i odtłuszczające
n Ułatwia dobre przyleganie folii przy zabiegach chirurgicznych
n Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, znikome ryzyko wystąpienia reakcji 

alergicznych i uczuleniowych

Nierozcieńczony Braunoderm nanieść na  skórę pola operacyjnego/zabiegowego i roz-
prowadzić jałowym wacikiem. Odkażaną powierzchnię skory należy dokładnie zwilżyć, 
a następnie pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar produktu zebrać wacikiem. 
n Minimalny czas aplikacji w przypadku skory ubogiej w gruczoły łojowe wynosi
 15 sekund (zastrzyki, punkcje).
n W zabiegach typu punkcje stawów, jam ciała i przed operacjami minimalny czas
 aplikacji to 1 minuta
Odkażanie nieuszkodzonej skory przed:
n operacjami
n wstrzyknięciami
n nakłuciami
n cewnikowaniem żył
n pobieraniem próbek krwi
n szczepieniami

n Bakterie (w tym MRSA) 15 s
n Tbc 30 s
n Wirusy otoczkowe ( HCV, HBV,HIV ,Vaccina)  30 s
n Grzyby  15 s
n Polio 2 min
n Pierwotniaki

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną- jod, alkohol izopropylowy lub inny składnik 
produktu; nadczynność tarczycy lub inne choroby tarczycy; opryszczkowe zapalenie 
skory; na 1 -2 tygodnie przed i po terapii radioaktywnym jodem. 
Nie stosować u noworodkow (zwłaszcza wcześniaków)  oraz niemowląt do 6 miesiąca 
życia. 

Interakcje:
Preparatu Braunoderm nie należy stosować z produktami zawierającymi: rtęć, srebro, 
taurolidyny i nadtlenek wodoru ze względu na ryzyko wystąpienia inaktywacji którejś 
z w/w substancji. Powidon jodu wchodzi w reakcje z białkami i niektórymi substancjami 
organicznymi co może osłabiać jego działanie.

Ostrzeżenia specjalne:
Unikać kontaktu produktu leczniczego Braunoderm z oczami i błonami śluzowymi.  
U pacjentow w podeszłym wieku  istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia nadczynności
tarczycy – w razie konieczności należy przeprowadzić kontrolę czynności tarczycy.
Nie stosować na uszkodzoną lub zmienioną chorobowo skórę. Produkt łatwopalny, nie 
stosować urządzeń elektrycznych, np. elektrody na skórę wilgotną. 

Okres ważności:
Okres ważności preparatu leczniczego Braunoderm®  wynosi 2 lata. 
Po pierwszym otwarciu, okres ważności 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:  
Świadectwo Rejestracji nr 11655/M/99

Pozwolenie nr 13040

Zastosowanie

Skuteczność mikrobiologiczna 
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Braunoderm® – skład 
100 g roztworu zawiera: 50 g alkoholu izopropylowego, 1g jodopowidonu, substancje pomocnicze; jodek potasu, żółcień 
pomarańczowa, czerwień koszenilowa, czerwień brylantowa, diwodorofosforan dwuwodny, wodę oczyszczoną.

Właściwości




