INFORMACJE O TABLETKACH Z JODKIEM POTASU
 (Z INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA)

Tabletki z jodkiem potasu nie mogą być przyjmowane:
w przypadku nadczynności tarczycy,
	w przypadku łagodnych guzów tarczycy, które nie są leczone. W przypadku tak zwanych nieleczonych "gorących guzów tarczycy" występuje ryzyko nadprodukcji hormonów tarczycy, co w najgorszym przypadku może prowadzić do zagrażających życiu reakcji układu sercowo-krwionośnego,
	w przypadku podejrzenia złośliwego raka tarczycy. Rak tarczy jest leczony radioaktywnym jodem.

Przyjmowanie jodku potasu w dużych ilościach może uniemożliwić leczenie raka tarczycy.
w przypadku alergii (nadwrażliwość) na jod. Występuje ona bardzo rzadko i nie wolno jej mylić z alergią na środki kontrastowe (do lepszego przedstawiania różnych organów np. podczas diagnostyki rentgenowskiej).
	w przypadku alergii na inne składniki tabletek (skrobia kukurydziana, jedno wodzian laktozy, mikro kryształki celulozy, zasadowy kopolimer metakrylanu butylu, stearynian magnezu);
	w przypadku choroby Duhringa, dermatitis herpetiformis (choroba, w której pojawiają się pęcherzyki, zaczerwienienia skóry, wysypki, bąble i mocno piekące swędzenia, w szczególności na łokciach lub kolanach)
	w przypadku wywołanych alergią zapaleń ścian naczyń krwionośnych (hipokomplementarne vaskulitis).

Szczególna ostrożność podczas przyjmowania tabletek z jodkiem potasu jest konieczna:
w przypadku chorób tchawicy. Duże dawki jodu mogą przyczynić się do powiększenia tarczycy, co spowoduje jeszcze większe zwężenie tchawicy.
	jeśli Państwa dziecko jest leczone przy użyciu leków przeciwtarczycowych (tyreostatyki). Należy skonsultować się z lekarzem, czy Państwa dziecko może przyjmować tabletki jodku potasu.

Przyjmowanie tabletek z jodkiem potasu wraz z innymi lekami:
Na skuteczność tabletek z jodkiem potasu mają wpływ: leki, które wpływają na metabolizm tarczycy (np. nadchloran, tjocyjanian w stężeniu ponad 5 mg/dl).
	Tabletki z jodkiem potasu wpływają na działanie: leków przeciwtarczycowych (tyreostatyki).

Jakie są możliwe skutki uboczne?
Jak wszystkie leki tabletki z jodkiem potasu mogą powodować skutki uboczne, które nie muszą występować u każdej osoby. Przy ocenie skutków ubocznych stosowane są następujące określenia częstotliwości:
	bardzo często (występowanie więcej niż u 1 na 10 pacjentów);
	często (występowanie więcej niż u 1 pacjenta na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów);
	czasem (występowanie więcej niż u 1 pacjenta na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów);
	rzadko (występowanie więcej niż u 1 pacjenta na 10000, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów);
	bardzo rzadko (występowanie mniej niż u 1 na 10000 pacjentów);
	choroby przewodu żołądkowo-jelitowego w szczególności podczas przyjmowania tabletek z jodkiem potasu na czczo może dojść do podrażnienia błony śluzowej żołądka.

Choroby hormonalne
Bardzo rzadko: Uwarunkowana jodem nadczynność tarczycy. Oznakami nadczynności tarczycy może być podwyższony puls, poty, bezsenność, drgawki, biegunka i spadek wagi pomimo wzrostu apetytu.

Choroby naczyniowe
Rzadko: Zapalenia naczyń (np. periarteriitis nodosa)

Choroby układu immunologicznego
Rzadko: Pierwszy raz może pojawić się nieznana alergia na jod. Mogą przy tym wystąpić objawy alergiczne np. zaczerwienienie skóry, swędzenie i pieczenie oczu, katar, kaszel odruchowy, biegunka, bóle głowy i podobne objawy. W przypadku wystąpienia choroby Duhringa, dermatitis herpetiformis (choroba, w której pojawiają się m. in. pęcherzyki i zaczerwienienia skóry, w szczególności na łokciach lub kolanach) mogą występować reakcje groźne dla życia (patrz wyżej: nie wolno przyjmować tabletek z jodkiem potasu).

Ogólna zasada:
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

GRUPY RYZYKA I DAWKOWANIE TABLETEK JODKU POTASU**Opracowano na podstawie karty charakterystyki i ulotki TJP. - 32,7/150mg kod ATC H03CA
stosowane do użytku wewnętrznego w szczególnych przypadkach (zagrożenia skażeniem radioaktywnym jodem)
Grupa ryzyka
Ilość jodu stabilnego
Ilość tabletek 
(dawka jednorazowa)
Sposób przyjęcia
Noworodki i niemowlęta
do 3 miesiąca życia
12,5 mg jodu
½ tabletki
Tabletkę należy  całkowicie  rozkruszyć,  dodać do  podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi.
Niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia i dzieci do 2 roku życia
25 mg jodu
1 tabletka
Tabletkę  należy  całkowicie  rozkruszyć,  dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku.
Dzieci powyżej 2 roku życia
do 6 lat
50 mg jodu
2 tabletki
Tabletki  należy  połknąć   i  popić  wodą  lubianym  chłodnym  napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju.
Dzieci powyżej 6 roku życia
i młodzież do lat 16
100 mg jodu
 4 tabletki
Tabletki  należy  połknąć  i  popić  wodą  lub  innym  chłodnym napojem.
Kobiety karmiące piersią,
które z racji grupy wiekowej (matki do 16 roku życia) kwalifikują się do tyreoprotekcji.
100 mg jodu
 4 tabletki
Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.
Z jednoczesnym  stanowczym  zaleceniem  powstrzymania  się  przez  48 godzin od karmienia piersią  oraz przejście na żywienie  dziecka preparatami mleka w proszku.
Kobiety w ciąży
100 mg jodu
 4 tabletki
Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.
Wszyscy ze wskazań lekarskich.
Młodzież powyżej 16 roku życia do 18 roku życia i dorośli do lat 40, którym ze wskazań lekarskich należy podać profilaktykę jodową w przypadku skażenia radiacyjnego
100 mg jodu
4 tabletki
Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.


