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Povidone Iodine Surgical Scrub 75 mg/ml* 
Povidone Iodine 25mg/g Topical Spray* 
Povidone Iodine 100 mg/ml Antiseptic Paint 
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1. What Povidone Iodine is and what it is used for 

 
Povidone Iodine kills a wide range of germs including bacteria, viruses, fungi and simple organisms. 
Povidone Iodine is used for the prevention and treatment of skin infections such as cold sores, and in 
grazes, abrasions, cuts and wounds. 
 

2. What you need to know before you use Povidone Iodine 

 
Do not use Povidone Iodine 

 

 if you are allergic (hypersensitive) to Povidone Iodine or any of the other ingredients in this 
medicine 

 if you currently have or have ever had a thyroid problem, including swelling (nodular colloid 
goiter, endemic goiter or Hashimoto’s thyroiditis), as using this medicine in these 
circumstances can further affect the function of your thyroid 

 if you are currently having lithium therapy for depression as this type of medicine can 
interact with Povidone Iodine to affect the function of your thyroid 

 on children under two years of age. 
 
 

 

 
Warnings and precautions 
 

 
Talk to your doctor or pharmacist before taking using Povidone Iodine: 

 if your skin is broken (for example, due to a burn) as using Povidone Iodine in these 
circumstances may cause toxic levels of iodine to be absorbed into your blood 

 if you currently have or have ever had a kidney problem as using Povidone Iodine in these 
circumstances may cause toxic levels of iodine to be absorbed into your blood 

 



 

Other medicines and Povidone Iodine 
 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines, including medicines obtained without a prescription. 
 
 

Lithium (for depression) can interact with Povidone Iodine to affect the function of the thyroid gland. 
Therefore, simultaneous use should be avoided. 
 

 

 

Pregnancy and breastfeeding 
If you know or think you might be pregnant, or are breastfeeding, talk to your 
doctor or pharmacist before using Povidone Iodine or any other medicine. 

 
Driving and using machines 
Povidone Iodine does not affect your ability to drive or use machines. 
 

 

 
 

3. How to use Povidone Iodine 
 

 
For topical use on the skin only: Do NOT use Povidone Iodine inside your body. 
 
Adults, the elderly and children over 2 years of age: 
Apply directly to the affected area of skin once or twice daily as directed. Allow to dry, and cover 
with a dressing if desired. 
 
Must NOT be used on children under 2 years of age 
 

 

4. Possible side effects  
 
Like all medicines, Povidone Iodine can cause side effects, although not everyone gets 
them. 

 
Allergic-type reactions, including a rash or difficulty in breathing, have been reported uncommonly 
with products containing Povidone Iodine. Although rare, Povidone Iodine could also cause itching 
and burns on your skin. 
 
Applying very large amounts of medicines containing Povidone Iodine, or using such products over a 
long period of time, can occasionally cause thyroid disorders (symptoms of which include weight loss, 
increased appetite and sweating or lacking energy and weight gain). Other effects that have been 
reported are increased amounts of acid in your blood (the main symptoms are shortness of breath, 
confusion and lethargy) and kidney failure (symptoms include difficulty in urinating, thirst and a dry 
mouth and pain in one side of your back). 
 
If you suffer from any of these unwanted effects, or if you notice any unwanted effects not listed in 
this leaflet, stop using Povidone Iodine straightaway and tell your doctor or pharmacist. 



 

 

 
5. How to store Povidone Iodine 

 
 
 

 

 Flammable: Store away from sources of ignition.  

 Keep out of the reach and sight of children. 

 Do not use Povidone Iodine after the expiry date stated on the label. The expiry date refers 
to the last day of that month. 

 Store below 25°C. 
 

* Dosage form and route of administration of Povidone Iodine Surgical Scrub 75 mg/ml, Povidone 
Iodine 25mg/g Topical Spray should be prescribed according to therapeutic indication and disease 
severity of each individual patient. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
Call center  19999 
Phone    0118806000-0112038222 
Free phone  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority 
(3292) North Road – Al Nafal 
 Unit (1) 
 Riyadh 13312 – 6288 
Saudi Arabia 

 

 



معلومات للمريض الدوائية، لنشرةا  
 مجم / مل * 75مقشر بوفيدون اليود الجراحي 

 مجم / جرام بخاخ موضعي * 25بوفيدون اليود 
 مجم / مل دهان مطهر 100بوفيدون يود 

 

 
 اليود وما هي دواعي استعماله ما هو بوفيدون. 1
 ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام بوفيدون اليود. 2
 كيفية استخدام بوفيدون اليود. 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
 كيفية تخزين بوفيدون اليود. 5
 

 ما هو بوفيدون اليود وما هي دواعي استعماله .1
 

اليود مجموعة واسعة من الجراثيم بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات والكائنات الحية البسيطة.  يقتل بوفيدون
 ، والجروح والجروح والجروح.تهابات الجلد مثل القروح الباردةيستخدم بوفيدون اليود للوقاية والعالج من ال

 
 

 

 

 
 

 ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام بوفيدون اليود .2
 

 ال تستخدم بوفيدون اليود
 

 إذا كنت تعاني من حساسية لمادة بوفيدون اليود أو أي من المكونات األخرى في هذا الدواء 

  بما في ذلك التورم )تضخم الغدة الدرقية عانيت من مشكلة في الغدة الدرقيةإذا كنت تعاني حاليًا أو سبق أن ،
، حيث أن استخدام هذا الدواء في هذه الغدة الدرقية هاشيموتو( التهاب العقدي أو تضخم الغدة الدرقية المتوطن أو

 الظروف يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على وظيفة الغدة الدرقية

  بوفيدون اليودإذا كنت تخضع حاليًا لعالج باالكتئاب بالليثيوم ألن هذا النوع من األدوية يمكن أن يتفاعل مع 
 للتأثير على وظيفة الغدة الدرقية

  األطفال دون سن الثانية.على 
 
 

 

 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 
 

 تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول بوفيدون اليود:

 بسبب الحرق( فقد يؤدي استخدام بوفيدون اليود في هذه الظروف إلى ن جلدك مجروًحا )على سبيل المثالإذا كا ،
 امتصاص مستويات سامة من اليود في الدم

  فقد يتسبب استخدام بوفيدون اليود في هذه الظروف سبق أن عانيت من مشكلة في الكلى حاليًا أوإذا كنت تعاني ،
 في امتصاص مستويات سامة من اليود في الدم

 

 
 

 ماذا في هذه النشرة؟
 



 

 

 األدوية األخرى وبوفيدون اليود
 

، بما خًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرىأخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤ
 األدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.في ذلك 

 
، يجب تجنب االستخدام لذلكليؤثر على وظيفة الغدة الدرقية.  بوفيدون اليوديمكن أن يتفاعل الليثيوم )لعالج االكتئاب( مع 

 المتزامن.
 

 

 

 الحمل والرضاعة
إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام ي ، تحدثينأو ترضع ،أنك حامل ينأو تعتقد ينإذا كنت تعرف

 بوفيدون يود أو أي دواء آخر.
 

 
 اآلالت القيادة واستخدام

 ال يؤثر بوفيدون اليود على قدرتك على السياقة أو استخدام اآلالت.
 

 

 
 

 كيفية استخدام بوفيدون اليود .3
 

 اليود داخل جسمك. لالستخدام الموضعي على الجلد فقط: ال تستخدمي بوفيدون
 

 البالغين وكبار السن واألطفال فوق سن الثانية:
 ً ، وغطيه بضمادة  حسب التوجيهات. اتركيه حتى يجفيوضع مباشرة على المنطقة المصابة من الجلد مرة أو مرتين يوميا

 إذا رغبت في ذلك.
 

 يجب أال يستخدم لألطفال أقل من عامين
 

 

 
 اآلثار الجانبية المحتملة  .4

 

 ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.سبب بوفيدون اليود آثاًرا جانبية، يمكن أن يمثل جميع األدوية
، بشكل غير شائع مع الطفح الجلدي أو صعوبة في التنفس، بما في ذلك بالغ عن تفاعالت من نوع الحساسيةتم اإل

ال أن بوفيدون اليود يمكن أن يسبب حكة وحروقًا على ، إفيدون اليود. على الرغم من ندرتهالمنتجات التي تحتوي على بو
 الجلد.

 
جات على مدى ، أو استخدام مثل هذه المنتية التي تحتوي على بوفيدون اليودقد يؤدي تطبيق كميات كبيرة جًدا من األدو

تعرق أو نقص ، إلى اضطرابات الغدة الدرقية )تشمل أعراضها فقدان الوزن وزيادة الشهية والفترة طويلة من الوقت
الطاقة وزيادة الوزن( اآلثار األخرى التي تم اإلبالغ عنها هي زيادة كميات الحمض في الدم )األعراض الرئيسية هي 

الفم وألم في  ضيق التنفس واالرتباك والخمول( والفشل الكلوي )تشمل األعراض صعوبة في التبول والعطش وجفاف
 (.جانب واحد من ظهرك

 
وب فيها غير مدرجة في هذه ، أو إذا الحظت أي آثار غير مرغمن هذه اآلثار غير المرغوب فيها أيإذا كنت تعاني من 

 ، فتوقف عن استخدام بوفيدون اليود على الفور وأخبر طبيبك أو الصيدلي.النشرة
 



 

 
 كيفية تخزين بوفيدون اليود .5

 
 

 

 .قابل لالشتعال: يخزن بعيًدا عن مصادر االشتعال 

  متناول وبصر األطفال.تبقي بعيدا عن 

  ال تستخدم بوفيدون اليود بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على الملصق. يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى
 اليوم األخير من نفس الشهر.

  درجة مئوية. 25يجب التخزين بدرجة حرارة دون 
 
 25mg / g بوفيدون اليودو ل،مجم / م 75أيود الجراحي  شكل الجرعة وطريقة إعطاء مقشر بوفيدونيجب وصف * 

 بخاخ موضعي وفقًا لإلشارة العالجية وشدة المرض لكل مريض على حدة.

 

 

 

 
 

 بالهيئة العامة للغذاء والدواء لإلتصال
 19999  لرقم الموحدا

 0118806000-0112038222  هاتف رقم 

 8002490000 الهاتف المجاني

  webmaster@sfda.gov.sa البريد االلكتروني

 

 العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء

 حي النفال   -( الطريق الدائري الشمالي 3292)

 1الوحدة رقم 

 6288 - 13312الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 


