
Kaj vsebuje navodilo
1.  Kaj je zdravilo MariDERM kolodij za 

odstranjevanje bradavic z jodom in za kaj 
ga uporabljamo

2.  Kaj morate vedeti, preden boste 
uporabili zdravilo MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom

3.  Kako uporabljati zdravilo MariDERM 
kolodij za odstranjevanje bradavic z 
jodom

4.  Možni neželeni učinki
5.  Shranjevanje zdravila MariDERM kolodij 

za odstranjevanje bradavic z jodom
6.  Vsebina pakiranja in dodatne 

informacije

1.     KAJ JE ZDRAVILO MARIDERM 
KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE 
BRADAVIC Z JODOM IN ZA KAJ GA 
UPORABLJAMO

Zdravilo MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom vsebuje 
salicilno kislino, mlečno kislino in jod 
v kolodiju. Salicilna in mlečna kislina 
razrahljata stike med odmrlimi celicami 
rožene plasti kože, s čimer zmehčata tkivo 
bradavice, ki se postopoma odlušči. Jod 
deluje protivirusno, protibakterijsko in 
protiglivično.

MariDERM kolodij za odstranjevanje 
bradavic z jodom uporabljamo za 
odstranjevanje kožnih bradavic.

To zdravilo je primerno za odrasle in otroke, 
stare več kot 5 let.

2.     KAJ MORATE VEDETI, PREDEN 
BOSTE UPORABILI ZDRAVILO 
MARIDERM  KOLODIJ ZA 
ODSTRANJEVANJE BRADAVIC 
Z JODOM

Ne uporabljajte zdravila MariDERM 
kolodij za odstranjevanje bradavic  
z jodom:
∙  če ste alergični na (preobčutljivi za) 

salicilno kislino, mlečno kislino, jod ali 
katero koli drugo sestavino tega zdravila 
(navedeno v poglavju 6),

∙  pri spremembah, vzbrsteh in izrastkih na 
koži in sluznicah, ki so neznanega izvora,

∙  na pigmentnih madežih,
∙  v okolici genitalij in rektuma, na obrazu 

ter drugih občutljivih predelih in v 
primeru izraščanja dlak iz bradavic,

∙  če je koža pordela, razdražena ali v 
primeru okužb kože in na nezaceljenih 
ranah,

∙  pri otrocih, mlajših od 5 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi
∙  Če ne poznate izvora nastanka 

spremembe na koži, se pred uporabo 

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas 
pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila 
zdravnika ali farmacevta.
•   Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
•  Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
• Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.
•  Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 12 tednih, se posvetujte  

z zdravnikom.

posvetujte z zdravnikom. 
∙  Če se pojavi pekoče zbadanje ali močno 

vnetje na mestu uporabe kljub uporabi 
tega zdravila v skladu z navodili, takoj 
poiščite zdravniško pomoč. 

∙  Posebna previdnost je potrebna v 
primeru, če imate sladkorno bolezen 
(diabetes), slabo prekrvavitev ali okvaro 
živcev okončin (rok in nog).

∙  Zdravilo MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom je 
namenjeno samo za zunanjo uporabo! 
Zdravilo ne sme priti v stik z očmi, usti in 
sluznicami ter vneto in poškodovano kožo. 
Če se to zgodi, izpirajte prizadete predele 
z veliko količino vode. Če je prišlo zdravilo 
MariDERM kolodij za odstranjevanje 
bradavic z jodom v oko ali ste ga zaužili, 
nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

∙  Dolgotrajno uporabo zdravila MariDERM 
kolodij za odstranjevanje bradavic 
z jodom na večjih površinah kože 
odsvetujemo. 

∙  Posebna previdnost je potrebna pri 
uporabi zdravila MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom, če ste 
nagnjeni k preobčutljivostnim reakcijam 
(seneni nahod, astma).

∙  Pazite, da vsebine zdravila ne razlijete, saj 
lahko poškoduje kožo in druge predmete. 
Če pride vsebina zdravila v stik z oblačili, 
tkanino, nakitom ali kovinskimi oziroma 
loščenimi predmeti, jih lahko trajno 
poškoduje.

∙  Zdravilo MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom je 
hlapljivo in vnetljivo. Ne uporabljajte ga 
v neposredni bližini odprtega ognja ali 
drugih virov vžiga (na primer prižgana 
cigareta). Izogibajte se vdihavanju hlapov 
zdravila.

Otroci in mladostniki
Uporaba tega zdravila ni primerna za 
otroke, mlajše od 5 let. Tega zdravila ne 
uporabljajte pri otrocih ali mladostnikih 
med virusno okužbo ali takoj po njej  
(na primer gripa, norice).

Druga zdravila in zdravilo MariDERM 
kolodij za odstranjevanje bradavic  
z jodom
Ni poročil o medsebojnem delovanju 
zdravila MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom z drugimi 
zdravili.
Na mestu uporabe tega zdravila ne 
uporabljajte sočasno drugih pripravkov za 
uporabo na koži, razen če zdravnik svetuje 
drugače. 

Nosečnost in dojenje
Uporabo tega zdravila med nosečnostjo in 
dojenjem odsvetujemo. 

kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom
42,4 mg/170 mg/5,3 mg v 1 g dermalna raztopina

salicilna kislina/mle~na kislina/ jod

Navodilo za uporabo



V redkih primerih se lahko pojavi alergija 
na (preobčutljivost za) sestavine zdravila. 
Kratek čas po uporabi se lahko pojavi 
rahel pekoč ali zbadajoč občutek na mestu 
uporabe. V okolici nanosa lahko pride do 
poškodbe zdrave kože, če je niste zaščitili in 
ste nanjo pomotoma nanesli to zdravilo.

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih 
učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom. Posvetuje se tudi, če opazite 
neželene učinke, ki niso navedeni v tem 
navodilu

5.    SHRANJEVANJE ZDRAVILA 
MARIDERM KOLODIJ ZA 
ODSTRANJEVANJE BRADAVIC 
Z JODOM

Zdravilo shranjujte nedosegljivo 
otrokom!

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C 
na suhem mestu. Shranjujte dobro zaprto v 
originalni ovojnini, zaščiteno pred svetlobo 
in ognjem. 

Tega zdravila ne smete uporabljati po 
datumu izteka roka uporabnosti, ki je 
naveden na škatli in steklenički poleg 
oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti 
zdravila se izteče na zadnji dan navedenega 
meseca.

6.    VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE 
INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom
1 ml (0,85 g) dermalne raztopine vsebuje 
(zdravilne učnkovine):
∙  42,4 mg salicilne kisline (Acidum 

salicylicum),
∙ 170 mg mlečne kisline (Acidum lacticum),
∙ 5,3 mg joda (Iodum).
Pomožne snovi so: elastični kolodij 
(piroksilin, eter, etanol in ricinusovo olje), 
etanol, eter, kalijev jodid, prečiščena voda.

Izgled zdravila MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom in 
vsebina pakiranja
MariDERM kolodij za odstranjevanje 
bradavic z jodom je bistra, rdečerjava, 
lahko hlapljiva raztopina, izrazitega vonja 
po etru. 
Pakiranje: škatla z 10 ml dermalne 
raztopine v temni steklenički z zaporko  
s čopičem.

Način in režim izdaje zdravila MariDERM 
kolodij za odstranjevanje bradavic  
z jodom
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

MariDERM kolodij za odstranjevanje 
bradavic z jodom je galenski izdelek.

Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 
2000 Maribor

Za vse morebitne nadaljnje informacije o 
tem zdravilu se lahko obrnete na Službo 
za regulativo in farmacevtsko kakovost 
proizvajalca, Minařikova ulica 6, SI-2000 
Maribor. 
Telefon: 02 450 28 00 
E-pošta: info@mb-lekarne.si

Datum zadnje revizije besedila:  
19. oktober 2018

3.    KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO 
MARIDERM KOLODIJ ZA 
ODSTRANJEVANJE BRADAVIC 
Z JODOM

Pri uporabi tega zdravila natančno 
upoštevajte napotke v tem navodilu ali 
navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste 
negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali  
s farmacevtom. 

Način uporabe in odmerjanje
Zdravilo MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom s pomočjo 
čopiča v zamašku nanesite 1-krat dnevno 
zvečer pred spanjem na bradavico. 

∙  Pred uporabo tega zdravila z mesta 
odstranite morebiten obliž in mesto  
z bradavicami namakajte v topli vodi  
5 minut. 

∙  Nato osušite mesto nanosa z uporabo 
brisače.

∙  Osušen vrh bradavic previdno podrgnite  
s pilico ali kamnom za odstranjevanje trde 
kože, grobo tkanino ali podobnim. Pri tem 
pazite, da ne poškodujete zdrave kože  
v okolici bradavice.

∙  Nanesite zadostno količino tega zdravila, 
da prekrije bradavice. Pazite, da zdravila ne 
nanesete na zdravo kožo v okolici bradavic. 
Okolico mesta uporabe lahko pred 
nanosom zaščitite z obližem ali mastno 
negovalno kremo oziroma mazilom, da 
preprečite morebiten stik zdravila z zdravo 
kožo. 

∙  Ko se naneseno zdravilo dobro posuši, 
bradavice, na katere ste nanesli zdravilo, 
prelepite z obližem.

∙  Po uporabi stekleničko dobro zaprite.

Če zdravnik ali farmacevt ne svetuje 
drugače, postopek ponavljajte do 
odstranitve bradavic, vendar ne več kot 12 
tednov. Če v 12 tednih bradavic ne uspete 
odpraviti ali pride na mestu nanosa do 
vnetja, se posvetujte z zdravnikom.

Bradavice so nalezljive in se lahko okužijo 
tudi drugi. Zato vedno uporabljajte le svojo 
brisačo. Če imate bradavice na spodnjem 
delu stopala, ne hodite bosi. Bradavice se 
lahko prenesejo tudi z enega dela telesa  
na drugega.

Če ste pomotoma nanesli zdravilo 
MariDERM kolodij za odstranjevanje 
bradavic z jodom na zdravo kožo,
ga nemudoma obrišite z robčkom in po 
potrebi sperite.

Če ste vdihovali večje količine hlapov 
zdravila MariDERM kolodij za 
odstranjevanje bradavic z jodom, 
se lahko pojavi omotica. V tem primeru 
pojdite na sveži zrak.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo 
MariDERM kolodij za odstranjevanje 
bradavic z jodom
Ne skrbite, če ste pozabili uporabiti to 
zdravilo. Zdravilo uporabite, ko se spomnite.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi 
zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali  
s farmacevtom.

4.     MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo 
neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 
bolnikih.


