1.04.2015. Розмір інструкції 90х201 мм. Гарнітура Arial. Мін. кегль шрифту 8 пт. Міжрядкова відстань. 3,1 мм. Black Black 40%

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
30.03.2015 № 182
Реєстраційне посвідчення
№ UA/3599/01/01
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ПРИСИПКА ДИТЯЧА
Склад: діюча речовина: цинку оксиду;
1 г присипки містить цинку оксиду – 0,1 г;
допоміжні речовини: тальк, крохмаль картопляний.
Лікарська форма. Порошок нашкірний.
Основні фізико-хімічні властивості: порошок білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, дрібний, м’який, жирний на дотик.
Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Препарати з пом’як
шувальною та захисною дією. Препарати цинку. Код АТХ D02A В.
Фармакологічні властивості. Адсорбуючий, підсушувальний, антисептичний, протизапальний засіб для зовнішнього застосування. Має високу
гігроскопічність, адсорбує виділення потових і сальних залоз, ексудат, зменшує тертя шкірних складок, захищає шкіру від несприятливого зовнішнього
впливу.
Цинку оксид спричиняє денатурацію білків та утворення альбумінатів, які
пригнічують процес місцевого запалення з ослабленням болючих відчуттів, звужують кровоносні судини, ущільнюють клітинні мембрани. Препарат
зменшує вираженість місцевих явищ запалення і подразнення.
Компоненти препарату не проникають крізь шкіру і не проявляють системної
дії.
Клінічні характеристики.
Показання. Попрілості.
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострі
гнійно-запальні захворювання шкіри, мокнучі ділянки шкіри.
Особливі заходи безпеки. Препарат не застосовують при інфікованих
ушкодженнях і гнійничкових захворюваннях шкіри. Поліпшення стану настає
після дворазового або триразового застосування препарату. Не застосовувати присипку на вологу шкіру. Не допускати потрапляння препарату в очі,
дихальні шляхи та на відкриту поверхню ран.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не
встановлена.
Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосовують.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози. Препарат застосовують зовнішньо. Присипку дитячу наносять на суху ділянку попрілостей після купання та при замінах пелюшок. Термін лікування залежить від перебігу захворювання, його
визначає лікар індивідуально.
Діти. Застосовують дітям.
Передозування. Не відзначалося.
Побічні реакції. При підвищеній чутливості до препарату можливі алергічні
реакції (свербіж, гіперемія, висипання).
Термін придатності. 5 років.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не
вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка. По 50 г у банках.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник. ПАТ «Лубнифарм».
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. Вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл.,Україна, 37500.
Дата останнього перегляду.

