19.06.2014. Розмір інструкції 90х201 мм. Гарнітура Arial. Мін. кегль шрифту 8 пт. Міжрядкова відстань. 3,2 мм. Pantone 498 Black

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
30.04.14 № 294
Реєстраційне посвідчення
№ UA/5472/01/01
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ІХТІОЛ
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: іхтаммол; 1 г мазі містять іхтаммолу 200 мг;
допоміжні речовини: парафін білий м’який, гліцерин.
Лікарська форма. Мазь. Густа однорідна маса чорно-коричневого кольору
із специфічним запахом іхтіолу.
Назва і місцезнаходження виробника. ПАТ «Лубнифарм».
вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500.
Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код
АТС D08А Х.
Іхтіолова мазь чинить місцеву знеболювальну, протизапальну та антисептичну дію.
Показання для застосування. Опіки, екземи, бешихове запалення, нев
ралгії, артрити.
Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до іхтіолу.
Належні заходи безпеки при застосуванні. Руки після нанесення мазі слід
ретельно вимити для запобігання потраплянню залишків мазі в очі, ніс, рот
та на слизові оболонки. Не можна допускати попадання мазі в очі та на слизові оболонки.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Жінкам у період годування груддю не допускати потрапляння мазі на соски.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Не застосовувати препарат дітям віком до 12 років.
Спосіб застосування та дози. Застосовують зовнішньо. Мазь наносять
тонким шаром на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу, прикриваючи
пов’язкою. Тривалість курсу лікування зумовлена перебігом захворювання
та ефективністю терапії.
Передозування. За умов додержання рекомендацій передозування не можливе.
Побічні ефекти. Можливі місцеві або генералізовані прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипання, свербіж, печіння, почервоніння, подразнення шкіри, частіше на початку лікування або при тривалому застосуванні.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При
одночасному застосуванні з іншими препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбаченим ефектом. Тому
не слід застосовувати препарат одночасно з іншими засобами для зовнішнього застосування. Несумісний з розчинами йодистих солей, алкалоїдів,
солей важких металів.
Термін придатності. 5 років.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі
від 8 °С до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка. По 25 г у тубах № 1 або банках.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду.

