
Os4745517. SRODKI
OSTROZNOSCI

UWAZAJ, JESLI:
stosujesz lub stosowates w przesztosci leczenie

chorob tarczycy
wystepuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy

wystepuje u Ciebie zaburzenie czynnosci nerek

masz zaburzenia czynnosci nadnerczyi stosujesz leczenie

z tym zwigzane

jestes odwodniony
przyjmujesz leki hamujqce czynnosé tarczycy,
leki moczopedne oszczedzajaqce potas,

a takze kaptopril, enalapril lub chinidyne

PAMIETAJ! ZWROCSIE
O PORADE LEKARZA

przed przyjeciem leku

w przypadku wystepowania ziosliwego
nowotworutarczycy lub takiego podejrzenia

w przypadku zwezenia dr6g oddechowych
(powodujqcegotrudnosci w oddychanivu)

po przyjeciu leku

z noworodkiem w celu skontrolowania v
czynnosci tarczycy 



DODATKOWE INFORMACYJE

Panstwowa Agencja Atomistyki
i Centralne Laboratorium Ochrony

Radiologicznej prowadzq staty monitoring
7 § poziomu promieniowania w atmosferze.
99 Wyniki monitoringu oraz komunikaty

dostepnesq na stronie internetowej

www.gov.pl/web/paa   
Wiecej o zaleceniachi przeciwwskazaniach
stosowania jodku potasu

 

JESLI WYSTAPIA JAKIEKOLWIEK
OBJAWY NIEPOZADANE
ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK
WATPLIWOSCI, SKONTAKTUJ SIE
Z LEKARZEM LUB FARMACEUTA!
 

Ministerstwo Zdrowia 



Wskazowki dotyczace
przyjmowaniatabletek
ze stabilnym jodem

 

 

      
 

 

 

 

     
 

  

Kiedy nie przyjmowac leku?
 

 

QP jesli masz uczulenie na jodek potasu
@@ lub ktorykolwiek z pozostatych sktadnikow

tego leku

jesli masz nadczynnos¢étarczycy

jesli masz zaburzenie naczyn krwionosnych
(zapalenie naczyn z hipokomplementemiq)e

T

jesli masz choroby autoimmunologiczne
polqczone ze swiqdem i pecherzami na skorze
(opryszczkowate zapalenie skéry Duhringa)

2 T
e  
 



PROFILAKTYKA
JODOWA

BROSZURA
INFORMACYJNA

W przypadku awarii elektrowni jqdrowej i uwolnienia
do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie

osobom, przebywajqcym na zagrozonym terenie,
tabletki zawierajqcej wysokie stezenie stabilnego jodu.

Przyjecie tabletki nasyca tarczyce stabilnym jodem blokujqe
wchianianie przez niq radioaktywnego Jodu i zapobiegajac

jego gromadzeniu.

Aby zapewnié odpowiedniq ochrone,lek nalezy przyjqé dousinie,
niezwtocznie po otrzymaniu komunikatu od wlasciwych stuzb
o wystapieniu skazenia radiacyjnego (najlepiej w ciqgu 2 godzin).
Przyjecie tabletek w ciqgu 8 godzin od ekspozyciji na dziatanie

promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zalezy

od wieku.
Stosowanie dawki wiekszej lub mniejszej
od zalecanej moze zagrozi¢ zdrowiu.

dorosli do 60 r. z. i dzieci powyzej 12 r. z.:

2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)

dzieci od 3 do 12 r.z.: 1 tabletka (50 mg jodu)

dzieci od 1 miesiaca do r. z.: 2 tabletki

(25 mg jodu)

noworodki: 4 tabletki (12,5 mg jodu)

kobiety w ciazy i karmiace piersia: 2 tabletki (100 mg jodu)  


