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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони  

здоров'я України 
____________№_________ 

 
Реєстраційне посвідчення 
№___________________ 

 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу 

 
БЕТАЙОД-ФАРМЕКС 
(BETAIOD-PHARMEX)  

 
Склад: 
діюча речовина: повідон-йод; 
1 песарій містить 200 мг повідон-йоду; 
допоміжна речовина: макрогол 1000. 
 
Лікарська форма. Песарії. 
Основні фізико-хімічні властивості: гладенькі песарії темно-коричневого кольору, із 
запахом йоду, однорідної консистенції. Допускається наявність лійкоподібного 
заглиблення і повітряного стрижня. 
 
Фармакотерапевтична група. Протимікробні та антисептичні засоби, що 
застосовуються у гінекології. Код АТХ G01А Х11. 
 
Фармакологічні властивості. 
Фармакодинаміка. 
Повідон-йод є комплексом йоду та полімеру полівінілпіролідону, що виділяє йод 
протягом певного часу після його нанесення на шкіру. Елементарний йод чинить 
сильну бактерицидну дію, має широкий спектр протимікробної дії щодо бактерій, 
вірусів, грибків та найпростіших мікроорганізмів. 
Механізм дії: вільний йод виявляє швидкий бактерицидний ефект, а полімер є депо для 
йоду. 
При контакті зі шкірою та слизовими оболонками з полімера виділяється значна 
кількість йоду.  
Йод реагує з окислювальними сульфідними (SH) та гідроксильними (ОН) групами 
амінокислот, що входять до складу ферментів і структурних білків мікроорганізмів, 
інактивуючи чи руйнуючи ці білки. Більшість мікроорганізмів знищується при дії                
in vitro менш ніж за хвилину, а основна руйнівна дія відбувається у перші 15-30 секунд. 
При цьому йод знебарвлюється, у зв’язку з чим зміна насиченості коричневого кольору 
є індикатором його ефективності. 
Активна речовина препарату Бетайод-Фармекс, песарії, має широкий антимікробний 
спектр дії, а саме: діє на грампозитивні та грамнегативні бактерії (бактерицидний), на 
віруси (віруліцидний), грибки (фунгіцидний) та спори грибків (спорицидний), а також 
на деякі найпростіші мікроорганізми (протозойний). 
Завдяки механізму дії резистентності до препарату, у тому числі вторинної 
резистентності при довготривалому застосуванні, не очікується. 
Препарат розчиняється у воді і легко змивається водою. 
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Довготривале нанесення препарату на великі ранові поверхні чи тяжкі опіки, а також 
слизові оболонки може призвести до всмоктування значної кількості йоду. Як правило, 
внаслідок довготривалого застосування препарату вміст йоду у крові швидко 
підвищується. Концентрація повертається до початкового рівня через 7-14 діб після 
останнього застосування препарату. 
У пацієнтів із нормальною функцією щитовидної залози збільшення запасів йоду не 
призводить до клінічно значущих змін тиреоїдного гормонального статусу. 
Фармакокінетика. 
Абсорбція і ниркова екскреція повідон-йоду залежать від його молекулярної маси, а 
оскільки вона коливається у межах 35000-50000, то можлива затримка речовини.  
Абсорбція повідон-йоду або йодиду така ж сама, як і звичайного йоду з інших джерел. 
Об’єм розподілу відповідає приблизно 38 % маси тіла, час біологічного напіввиведення 
після вагінального застосування становить близько 2 діб. Нормальний загальний рівень 
йоду у плазмі крові становить приблизно 3,8-6 мкг/дл, а рівень неорганічного йоду – 
0,01-0,5 мкг/дл. Виводиться препарат з організму переважно нирками з кліренсом                
15-60 мл/хв залежно від рівня йоду у плазмі крові та кліренсу креатиніну (у нормі – 
100-300 мкг йоду на 1 г креатиніну). 
 
Клінічні характеристики. 
Показання. 
Гострі та хронічні вагінальні інфекції (кольпіт): 

• змішані інфекції; 
• неспецифічні інфекції (бактеріальний вагіноз, спричинений Gardnerella 

vaginalis); 
• грибкові інфекції (Candida albicans);  
• вагінальні інфекції внаслідок лікування антибіотиками та стероїдними 

препаратами; 
• трихомоніаз (при необхідності слід проводити комбіноване системне лікування). 

Передопераційна профілактика при хірургічних операціях у піхві або  діагностичних 
процедурах. 
 
Протипоказання. 

• Підвищена чутливість до йоду чи підозра на неї або до інших компонентів 
препарату.  

• Порушення функції щитовидної залози (вузловий колоїдний зоб, ендемічний зоб 
і тиреоїдит Хашимото). 

• Не застосовують перед та після лікування та сцинтиграфії з радіоактивним 
йодом хворих із карциномою щитовидної залози.  

• Герпетиформний дерматит Дюринга.  
• Ниркова недостатність.  

 
Особливі заходи безпеки. 
Застосування повідон-йоду може зменшити поглинання йоду щитовидною залозою, що 
може вплинути на результати деяких обстежень і процедур (сцинтиграфії щитовидної 
залози, визначення зв’язаного з білками йоду, діагностичні процедури із застосуванням 
радіактивного йоду), у зв’язку з чим планування лікування захворювання щитовидної 
залози препаратами йоду може бути неможливим. У застосуванні повідон-йоду 
необхідно зробити перерву не менше 1-4 тижнів. 
Окислювальна дія повідон-йоду може спричинити корозію металів, тоді як пластмасові 
і синтетичні матеріали зазвичай нечутливі до повідон-йоду. В окремих випадках може 
спостерігатися зміна кольору, що зазвичай відновлюється. 



3 

Повідон-йод легко видаляється з текстильних та інших матеріалів теплою водою з 
милом. Плями, що важко видаляються, слід обробити розчином аміаку чи тіосульфатом 
натрію. 
Надмірне застосування йоду може спричинити гіпертиреоз у пацієнтів із 
захворюваннями щитовидної залози. Застосування препарату Бетайод-Фармекс, песарії, 
повинно тривати найкоротший час у таких пацієнтів. Потрібно проводити тести 
функції щитовидної залози, якщо з’являються симптоми гіпертиреозу після лікування.  
Слід уникати регулярного застосування препарату Бетайод-Фармекс, песарії, хворим, 
які отримують препарати літію. 
Окислювальна дія повідон-йоду може призвести до хибнопозитивних результатів 
діагностичних тестів (таких як толуїдинова і гваякова проба на гемоглобін та глюкозу у 
калі та сечі). 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
Сумісне застосування повідон-йоду та перекису водню, а також ферментних 
препаратів, що містять срібло і таулоридин, для обробки ран чи антисептичних 
препаратів призводить до взаємного зниження ефективності. 
Повідон-йод не можна застосовувати з препаратами ртуті у зв’язку з ризиком 
утворення лужного йодиту ртуті. Препарат може вступати у реакції з білками і 
ненасиченими органічними комплексами, тому ефект повідон-йоду може бути 
компенсований підвищенням його дози. 
Слід уникати довготривалого застосування препарату пацієнтам, які отримують 
препарати  літію. 
Завдяки своїм окислювальним властивостям повідон-йод може вплинути на результати 
деяких діагностичних тестів, таких як виявлення прихованої крові у калі або у сечі або 
глюкози у сечі. 
При застосуванні повідон-йоду поглинання йоду щитовидною залозою може 
зменшитися, це може вплинути на результати деяких діагностичних тестів (таких як 
сцинтиграфія щитовидної залози, визначення йоду, зв’язаного з білком, вимірювання 
радіактивного йоду) або може протидіяти з йодом, що застосовується для терапії 
щитовидної залози. 
Сцинтиграфію щитовидної залози слід проводити після припинення терапії на                         
1-2 тижні, щоб отримати достовірні результати. 
 
Особливості застосування. 
 
Застосування у період вагітності або годування груддю. 
Повідон-йод не чинить тератогенної дії. Препарат протипоказано застосовувати після            
2 місяця вагітності та у період годування груддю. Йод проникає через  плацентарний 
бар’єр і може проникати у грудне молоко. На період лікування необхідно припинити 
годування груддю. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або 
іншими механізмами. 
Бетайод-Фармекс, песарії, не впливає на швидкість реакції при керуванні 
автотранспортом або роботі з іншими механізмами. 
 
Спосіб застосування та дози.  
Препарат застосовують вагінально. 
Рекомендується застосовувати препарат 1 раз на добу протягом 7 днів.  
У разі більш тяжких інфекцій рекомендується застосовувати протягом ще 7 днів. При 
стійких інфекціях препарат призначають 2 рази на добу (після консультації з лікарем). 
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Песарій вийняти з оболонки і після зволоження ввести глибоко у піхву. 
Під час лікування песаріями рекомендується використання гігієнічних прокладок. 
Дозування 
1 песарій ввести глибоко у піхву ввечері перед сном. Препарат слід застосовувати 
щодня (навіть під час менструації). 
 
Діти. Бетайод-Фармекс, песарії, не застосовують дітям. 
 
Передозування.  
При  гострій йодній інтоксикації характерні наступні симптоми: 
–   металевий присмак у роті, підвищене слиновиділення, відчуття печії чи біль у роті 
або у  горлі; 
–   подразнення та набряк очей; 
–   шкірні реакції; 
–   шлунково-кишкові розлади та діарея;  
–   порушення функції нирок та анурія; 
–   недостатність кровообігу; 
– набряк гортані з вторинною асфіксією, набряк легень, метаболічний ацидоз, 
гіпернатріємія. 
Лікування: слід провести симптоматичну та підтримуючу терапію з урахуванням 
електролітного балансу, функції нирок і щитовидної залози. 
 
Побічні реакції.  
Повідон-йод зазвичай добре переноситься. Можливі місцеві реакції, хоча ця речовина 
вважається менш подразнюючою.  
З боку шкіри та підшкірної клітковини: місцеві шкірні реакції гіперчутливості, такі як 
контактний дерматит з утворенням псоріазоподібних червоних дрібних бульозних 
утворень. Алергічні реакції, включаючи свербіж, почервоніння, висипання, 
ангіоневротичний набряк. 
Якщо виникли вищевказані симптоми, слід негайно припинити застосування препарату 
та звернутися до лікаря. 
З боку нирок і сечовидільної системи: порушення функції нирок, гостра ниркова 
недостатність. 
З боку ендокринної системи: гіпертиреоз.  
Тривале застосування повідон-йоду може призвести до поглинання великої кількості 
йоду.  
У деяких випадках був описаний йодіндукований гіпертиреоз, що виник у результаті 
тривалого застосування препарату в основному у пацієнтів з існуючим захворюванням 
щитовидної залози.  
З боку інших органів та систем побічні ефекти були зареєстровані тільки епізодично. 
Песарії мають сперміцидний ефект, отже, їх застосування не рекомендується тим, 
хто планує вагітність. 
В окремих випадках можливі генералізовані гострі реакції зі зниженням артеріального 
тиску і/або утрудненням дихання (анафілактичні реакції). 
 
Термін придатності. 1,5 року. 
 
Умови зберігання.  
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від +2 ºС до +8 ºС. Зберігати у 
недоступному для дітей місці. 
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Упаковка. 
По 5 песаріїв в блістері, по 1 або 2 блістери в пачці з картону.  
По 7 песаріїв в блістері, по 1 або 2 блістери в пачці з картону. 
 
Категорія відпуску. Без рецепта. 
 
Виробник. ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», Україна. 
 
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. 
Вул. Шевченка, 100, м. Бориспіль, Київська обл., 08300, Україна. 
 
Дата останнього перегляду.  
 
Про всі випадки побічних реакцій необхідно інформувати виробника:  
ТОВ «Фармекс Груп», Україна, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 
100, тел. +38(044)391-19-19, факс: +38(044)391-19-18, або через форму на сайті: 
http://www.pharmex.com.ua/kontakty/forma-137-o/ 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины 
_______________№___________ 

 
Регистрационное удостоверение 

№______________________ 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 
 

БЕТАЙОД-ФАРМЕКС 
(BETAIOD-PHARMEX)  

 
Состав: 
действующее вещество: повидон-йод; 
1 пессарий содержит 200 мг повидон-йода; 
вспомогательное вещество: макрогол 1000. 
 
Лекарственная форма. Пессарии. 
Основные физико-химические свойства: гладкие пессарии темно-коричневого цвета, с 
запахом йода, однородной консистенции. Допускается наличие воронкообразного 
углубления и воздушного стержня. 
 
Фармакотерапевтическая группа. Противомикробные и антисептические средства, 
которые применяют в гинекологии. Код АТХ G01А Х11. 
 
Фармакологические свойства. 
Фармакодинамика. 
Повидон-йод является комплексом йода и полимера поливинилпирролидона, который 
выделяет йод в течение определенного времени после его нанесения на кожу. 
Элементарный йод оказывает сильное бактерицидное действие, обладает широким 
спектром противомикробного действия в отношении бактерий, вирусов, грибков и 
простейших микроорганизмов. 
Механизм действия: свободный йод проявляет быстрый бактерицидный эффект, а 
полимер является депо для йода. 
При контакте с кожей и слизистыми оболочками из полимера выделяется значительное 
количество йода. 
Йод реагирует с окислительными сульфидными (SH) и гидроксильными (ОН) группами 
аминокислот, которые входят в состав ферментов и структурных белков 
микроорганизмов, инактивируя или разрушая эти белки. Большинство микроорганизмов 
уничтожается при действии in vitro менее чем за минуту, а основное разрушительное 
действие происходит в первые 15-30 секунд. При этом йод обесцвечивается, в связи с чем 
изменение насыщенности коричневого цвета является индикатором его эффективности. 
Активное вещество препарата Бетайод-Фармекс, пессарии, имеет широкий 
антимикробный спектр действия, а именно: действует на грамположительные и 
грамотрицательные бактерии (бактерицидный), на вирусы (вирулицидный), грибки 
(фунгицидный) и споры грибков (спорицидный), а также на некоторые простейшие 
микроорганизмы (протозойный). 
Благодаря механизму действия резистентности к препарату, в том числе вторичной 
резистентности при длительном применении, не ожидается. 
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Препарат растворяется в воде и легко смывается водой. 
Длительное нанесение препарата на обширные раневые поверхности или тяжелые ожоги, 
а также слизистые оболочки может привести к всасыванию значительного количества 
йода. Как правило, вследствие длительного применения препарата содержание йода в 
крови быстро повышается. Концентрация возвращается к исходному уровню через                           
7-14 суток после последнего применения препарата. 
У пациентов с нормальной функцией щитовидной железы увеличение запасов йода не 
ведет к клинически значимым изменениям тиреоидного гормонального статуса. 
Фармакокинетика. 
Абсорбция и почечная экскреция повидон-йода зависят от его молекулярной массы, а 
поскольку она колеблется в пределах 35000-50000, то возможна задержка вещества. 
Абсорбция повидон-йода или йодида является такой же, как и обычного йода из других 
источников. 
Объем распределения соответствует примерно 38 % массы тела, время биологического 
полувыведения после вагинального применения составляет около 2 суток. Нормальный 
общий уровень йода в плазме крови составляет приблизительно 3,8-6 мкг/дл, а уровень 
неорганического йода – 0,01-0,5 мкг/дл. Выводится препарат из организма 
преимущественно почками с клиренсом 15-60 мл/мин в зависимости от уровня йода в 
плазме крови и клиренса креатинина (в норме – 100-300 мкг йода на 1 г креатинина). 
 
Клинические характеристики. 
Показания. 
Острые и хронические вагинальные инфекции (кольпит): 

• смешанные инфекции; 
• неспецифические инфекции (бактериальный вагиноз, вызванный Gardnerella 

vaginalis); 
• грибковые инфекции (Candida albicans); 
• вагинальные инфекции вследствие лечения антибиотиками и стероидными 

препаратами; 
• трихомониаз (при необходимости следует проводить комбинированное системное 

лечение). 
Предоперационная профилактика при хирургических операциях во влагалище или 
диагностических процедурах. 
 
Противопоказания. 

• Повышенная чувствительность к йоду или подозрение на нее или к другим 
компонентам препарата. 

• Нарушения функции щитовидной железы (узловой коллоидный зоб, эндемический 
зоб и тиреоидит Хашимото). 

• Не применяют до и после лечения и сцинтиграфии с радиоактивным йодом 
больных с карциномой щитовидной железы. 

• Герпетиформный дерматит Дюринга. 
• Почечная недостаточность. 

 
Особые меры безопасности. 
Применение повидон-йода может уменьшить поглощение йода щитовидной железой, что 
может повлиять на результаты некоторых обследований и процедур (сцинтиграфии 
щитовидной железы, определение связанного с белками йода, диагностические процедуры 
с применением радиоактивного йода), в связи с чем планирование лечения заболевания 
щитовидной железы препаратами йода может быть невозможным. В применении 
повидон-йода необходимо сделать перерыв не менее 1-4 недель. 
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Окислительное действие повидон-йода может вызвать коррозию металлов, тогда как 
пластмассовые и синтетические материалы обычно нечувствительны к повидон-йоду. В 
отдельных случаях может наблюдаться изменение цвета, которое обычно 
восстанавливается. 
Повидон-йод легко удаляется с текстильных и других материалов теплой водой с мылом. 
Пятна, которые тяжело удаляются, следует обработать раствором аммиака или 
тиосульфатом натрия. 
Чрезмерное применение йода может вызвать гипертиреоз у пациентов с заболеваниями 
щитовидной железы. Применение препарата Бетайод-Фармекс, пессарии, должно длиться 
самое короткое время у таких пациентов. Необходимо проводить тесты функции 
щитовидной железы, если появляются симптомы гипертиреоза после лечения. 
Следует избегать регулярного применения препарата Бетайод-Фармекс, пессарии, 
больным, которые получают препараты лития. 
Окислительное действие повидон-йода может привести к ложноположительным 
результатам диагностических тестов (таких как толуидиновая и гваяковая проба на 
гемоглобин и глюкозу в кале и моче). 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий. 
Совместное применение повидон-йода и перекиси водорода, а также ферментных 
препаратов, которые содержат серебро и таулоридин, для обработки ран или 
антисептических препаратов приводит к взаимному снижению эффективности. 
Повидон-йод нельзя применять с препаратами ртути в связи с риском образования 
щелочного йодита ртути. Препарат может вступать в реакции с белками и 
ненасыщенными органическими комплексами, поэтому эффект повидон-йода может быть 
компенсирован повышением его дозы. 
Следует избегать длительного применения препарата пациентам, которые получают 
препараты лития. 
Благодаря своим окислительным свойствам повидон-йод может повлиять на результаты 
некоторых диагностических тестов, таких как выявление скрытой крови в кале или в моче 
или глюкозы в моче. 
При применении повидон-йода поглощение йода щитовидной железой может 
уменьшиться, это может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов 
(таких как сцинтиграфия щитовидной железы, определение йода, связанного с белком, 
измерение радиоактивного йода) или может противодействовать с йодом, который 
применяется для терапии щитовидной железы. 
Сцинтиграфию щитовидной железы следует проводить после прекращения терапии на                  
1-2 недели, чтобы получить достоверные результаты. 
 
Особенности применения. 
 
Применение в период беременности или кормления грудью. 
Повидон-йод не оказывает тератогенного действия. Препарат противопоказано применять 
после 2 месяца беременности и в период кормления грудью. Йод проникает через 
плацентарный барьер и может проникать в грудное молоко. На период лечения 
необходимо прекратить кормление грудью. 
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 
Бетайод-Фармекс, пессарии, не влияет на скорость реакции при управлении 
автотранспортом или работе с другими механизмами. 
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Способ применения и дозы. 
Препарат применяют вагинально. 
Рекомендуется применять препарат 1 раз в сутки в течение 7 дней. 
В случае более тяжелых инфекций рекомендуется применять в течение еще 7 дней. При 
стойких инфекциях препарат назначают 2 раза в сутки (после консультации с врачом). 
Пессарий вынуть из оболочки и после увлажнения ввести глубоко во влагалище. 
Во время лечения пессариями рекомендуется использование гигиенических прокладок. 
Дозирование 
1 пессарий ввести глубоко во влагалище вечером перед сном. Препарат следует применять 
ежедневно (даже во время менструации). 
 
Дети. Бетайод-Фармекс, пессарии, не применяют детям. 
 
Передозировка. 
При острой йодной интоксикации характерны следующие симптомы: 
–   металлический привкус во рту, повышенное слюноотделение, ощущение изжоги или 
боль во рту или в горле; 
–   раздражение и отек глаз; 
–   кожные реакции; 
–   желудочно-кишечные расстройства и диарея; 
–   нарушение функции почек и анурия; 
–   недостаточность кровообращения; 
– отек гортани с вторичной асфиксией, отек легких, метаболический ацидоз, 
гипернатриемия. 
Лечение: следует провести симптоматическую и поддерживающую терапию с учетом 
электролитного баланса, функции почек и щитовидной железы. 
 
Побочные реакции. 
Повидон-йод обычно хорошо переносится. Возможны местные реакции, хотя это 
вещество считается менее раздражающим. 
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: местные кожные реакции 
гиперчувствительности, такие как контактный дерматит с образованием 
псориазоподобных красных мелких буллезных образований. Аллергические реакции, 
включая зуд, покраснение, сыпь, ангионевротический отек. 
Если возникли вышеуказанные симптомы, следует немедленно прекратить применение 
препарата и обратиться к врачу. 
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, острая 
почечная недостаточность. 
Со стороны эндокринной системы: гипертиреоз. 
Длительное применение повидон-йода может привести к поглощению большого 
количества йода. 
В некоторых случаях был описан йодиндуцированный гипертиреоз, который возник в 
результате длительного применения препарата в основном у пациентов с существующим 
заболеванием щитовидной железы. 
Со стороны других органов и систем побочные эффекты были зарегистрированы только 
эпизодически. 
Пессарии имеют спермицидный эффект, следовательно, их применение не рекомендуется 
тем, кто планирует беременность. 
В отдельных случаях возможны генерализованные острые реакции со снижением 
артериального давления и/или затруднением дыхания (анафилактические реакции). 
 
Срок годности. 1,5 года. 
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Условия хранения. 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +2 ºС до +8 °С. Хранить в 
недоступном для детей месте. 
 
Упаковка. 
По 5 пессариев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке из картона. 
По 7 пессариев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке из картона. 
 
Категория отпуска. Без рецепта. 
 
Производитель. ООО «ФАРМЕКС ГРУП», Украина. 
 
Местоположение производителя и адрес места ведения его деятельности. 
Ул. Шевченко, 100, г. Борисполь, Киевская обл., 08300, Украина. 
 
Дата последнего пересмотра. 
 
Обо всех случаях побочных реакций необходимо информировать производителя: 
ООО «Фармекс Груп», Украина, 08300, Киевская область, г. Борисполь, ул. Шевченко, 
100, тел. +38 (044) 391-19-19, факс: +38 (044) 391-19-18, или через форму на сайте: 
http://www.pharmex.com.ua/kontakty/forma-137-o/» 
 
 


