24.09.2014. Розмір інструкції 90х201 мм. Гарнітура Arial. Мін. кегль шрифту 8 пт. Міжрядкова відстань. 3,2 мм. Black Pantone 227

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
30.04.14 № 294
Реєстраційне посвідчення № UA/8112/01/01
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОКСОЛІН
Склад лікарського засобу: діюча речовина: 1 г мазі містить оксоліну 2,5 мг; допоміжні
речовини: олія мінеральна, парафін білий м’який.
Лікарська форма. Мазь. Густа однорідна маса білого або білого з жовтуватим відтінком кольору. При зберіганні допускається поява рожевого відтінку.
Назва і місцезнаходження виробника. ПАТ «Лубнифарм».
вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500.
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології. Проти
вiрусні засоби. Код АТС S01A D.
Оксолін – противірусний засіб для зовнішнього застосування. Має вірусоцидну активність, блокуючи місця зв’язування вірусу грипу (здебільшого типу А2) з поверхнею клітинної мембрани, захищає клітини від проникнення в них вірусу. До дії оксоліну чутливі
також віруси Herpes simplex, оперізувального герпесу, аденовіруси, віруси інфекційних
бородавок та контагіозного молюска.
Препарат не токсичний, при місцевому застосуванні системної дії не виявлено, в організмі не накопичується. При нанесенні на слизову оболонку всмоктується 20 % препарату, виводиться здебільшого нирками протягом доби.
Показання для застосування. Профілактика грипу, лікування вірусного риніту.
Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.
Належні заходи безпеки при застосуванні. Мазь не призначена для нанесення на
слизову оболонку очей. Препарат не можна наносити на уражену шкіру.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Дані щодо безпеки та
ефективності застосування Оксоліну у період вагітності або годування груддю відсутні,
тому препарат не бажано застосовувати у ці періоди.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом
або роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Дані щодо безпеки та ефективності застосування препарату дітям відсутні.
Спосіб застосування та дози.
Профілактика грипу: препарат наносити на слизову оболонку носа щоденно 2-3 рази
на добу протягом 25 днів або при контакті з хворими.
Лікування вірусного риніту: препарат наносити на слизову оболонку носа щоденно
2-3 рази на добу протягом 3-4 днів.
Передозування. Про випадки передозування дотепер не повідомлялося.
Симптоми: можливі відчуття печіння на слизовій оболонці носа та ринорея.
Лікування: припинити застосування мазі, залишки засобу змити теплою водою.
Побічні ефекти. У місці нанесення мазі може виникати відчуття печіння, яке швидко
минає; посилення виділень з носа; забарвлення слизової оболонки у синій колір. Можливий розвиток реакцій гіперчутливості.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Одночасне
інтраназальне застосування з адреноміметичними засобами може призвести до пересушування слизової оболонки носа.
Термін придатності. 2 роки.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 10 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці. Не допускається заморожування.
Упаковка. Мазь 0,25 % по 10 г у тубах № 1.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду.

