
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ХЛОРОФІЛІПТ
(СHLOROPHYLLIPT)

Склад:
діюча речовина: 1 мл розчину містить Хлорофіліпту екстракт густий (extractum
chlorophyllipti spissum) у перерахуванні на 100 % вміст сухої речовини (1:15,3)
10 мг;
допоміжна речовина: етанол 96 %.
Лікарська форма. Розчин спиртовий.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина темно-зеленого кольору. У процесі
зберігання допускається утворення осаду.
Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби.
Код АТХ D08А Х.
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Препарат має антибактеріальну активність відносно стафілококів, у тому числі
антибіотикостійких штамів.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Клінічні характеристики.
Показання. Лікування захворювань, спричинених антибіотикостійкими
штамами стафілококів, опікова хвороба, трофічні виразки і виразки кінцівок, що
довго загоюються, у комплексному лікуванні післяопераційних, післяпологових
та іншого походження септичних станів, при лікуванні стафілококових дисбіозів
кишечнику і санації стафілококових носіїв, ерозія шийки матки.
Протипоказання. Підвищена чутливість до хлорофіліпту або до інших
компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Слід
враховувати, що при наявності у рані залишків перекису водню Хлорофіліпт
випадає в осад. Тому після промивання рани перекисом водню залишки його слід
вилучити стерильним 0,9 % розчином натрію хлориду. Посилює дію
антисептичних препаратів.
Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Ефективність та
безпеку при застосуванні препарату у період вагітності або годування груддю не
вивчали, тому препарат не слід застосовувати цій категорії пацієнтів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або
іншими механізмами. Оскільки препарат містить етанол 96 %, слід
дотримуватись обережності при керуванні автотранспортом або роботі з іншими
механізмами.
Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям віком від 12 років препарат
призначати внутрішньо, місцево, у клізмах. Дітям віком від 12 років препарат
застосовувати за призначенням лікаря.
Внутрішньо Хлорофіліпт застосовувати при носійстві стафілококів у кишечнику
та для профілактики післяопераційних ускладнень. Дорослим та дітям віком від



12 років приймати по 5 мл 1 % спиртового розчину, розведеного 30 мл води 3
рази на добу за
40 хвилин до прийому їжі щоденно. Тривалість лікування визначається
індивідуально залежно від ефективності терапії та тяжкості захворювання.
Для лікування носійства стафілококів у кишечнику Хлорофіліпт призначати
також у клізмі (по 20 мл 1 % спиртового розчину розводити у 1 л води − це доза
для однієї клізми). Процедуру проводити 1 раз на добу. Клізму з препаратом
ставити через кожні 2 дні. Курс лікування становить 10 процедур.
Для місцевого застосування (лікування опіків і трофічних виразок) 1 %
спиртовий розчин розводити 0,25 % розчином новокаїну у пропорції 1:5.
При лікуванні ерозії шийки матки попередньо осушити тампоном усі складки
слизової оболонки піхви і піхвової частинишийки матки і змастити 1% розчином
Хлорофіліпту каналшийкиматки. Для спринцювання піхви 15 мл 1% спиртового
розчину розводити в 1 л води.
Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та визначається
лікарем індивідуально.
Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 12 років за призначенням лікаря.
Передозування. Можливе посилення проявів побічних реакцій. Лікування –
симптоматичне.
Побічні реакції.
Зі сторони імунної системи: при застосуванні препарату можливі алергічні
реакції, включаючи набряк слизових оболонок, гіперемію, свербіж, висипання.
Термін придатності. 2 роки.
Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 100 мл у флаконі скляному або полімерному, по 1 флакону в пачці;
по 100 мл у банці, по 1 банці у пачці.
Категорія відпуску. За рецептом.
Виробник.
ПАТ «Галичфарм».
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.



ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства

ХЛОРОФИЛЛИПТ
(СHLOROPHYLLIPT)

Состав:
действующее вещество: 1 мл раствора содержит Хлорофиллипта экстракт густой
(extractum chlorophyllipti spissum) в пересчете на 100 % содержание сухого
вещества (1:15,3) 10 мг;
вспомогательное вещество: этанол 96 %.
Лекарственная форма. Раствор спиртовой.
Основные физико-химические свойства: жидкость темно-зеленого цвета. В
процессе хранения допускается образования осадка.
Фармакотерапевтическая группа. Антисептики и дезинфицирующие
препараты.
Код АТХ D08А Х.
Фармакологически свойства.
Фармакодинамика.
Препарат имеет антибактериальную активность относительно стафилококков, в
том числе антибиотикоустойчивых штаммов.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Клинические характеристики.
Показания. Лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми
штаммами стафилококков, ожоговая болезнь, трофические язвы и долго
незаживающие язвы конечностей, в комплексном лечении послеоперационных,
послеродовых и другого происхождения септических состояний, при лечении
стафилококковых дисбиозов кишечника и санации стафилококковых носителей,
эрозия шейки матки.
Противопоказания. Повышенная чувствительность к хлорофиллипту или к
другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий. Следует учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси
водорода Хлорофилипт выпадает в осадок. Поэтому, после промывания раны
перекисью водорода остатки его следует изъять стерильным 0,9 % раствором
натрия хлорида. Усиливает действие антисептических препаратов.
Особенности применения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Эффективность и безопасность при применении препарата в период
беременности или кормления грудью не изучали, поэтому препарат не следует
применять этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом
или другими механизмами. Поскольку препарат содержит этанол 96 %, следует
придерживаться осторожности при управлении автотранспортом или работе с
другими механизмами.



Способ применения и дозы. Взрослым и детям с 12 лет препарат назначать
внутрь, местно, в клизмах. Детям с 12 лет препарат применять по назначению
врача.
Внутрь Хлорофиллипт применять при носительстве стафилококков в кишечнике
и для профилактики послеоперационных осложнений. Взрослым и детям с 12 лет
принимать по 5 мл 1 % спиртового раствора, разведенного 30 мл воды 3 раза в
сутки за 40 минут до еды ежедневно. Длительность лечения определяется
индивидуально в зависимости от эффективности терапии и тяжести заболевания.
При лечении носительства стафилококков в кишечникеХлорофиллипт назначать
также в клизме (по 20 мл 1% спиртового раствора разводить в 1 л воды – это доза
для одной клизмы). Процедуру проводить 1 раз в сутки. Клизму с препаратом
ставить через каждые
2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.
Для местного применения (лечения ожогов и трофических язв) 1 % спиртовой
раствор разводить 0,25 % раствором новокаина в пропорции 1:5.
При лечении эрозии шейки матки предварительно осушить тампоном все
складки слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки и
смазать 1 % спиртовым раствором Хлорофиллипта канал шейки матки. Для
спринцевания влагалища 15 мл 1 % спиртового раствора разводить в 1 л воды.
Продолжительность курса лечения зависит от хода заболевания и определяется
врачом индивидуально
Дети. Препарат применять детям с 12 лет по назначению врача.
Передозировка. Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение –
симптоматическое.
Побочные реакции.
Со стороны иммунной системы: при применении препарата возможны
аллергические реакции, включая отек слизистых оболочек, гиперемию, зуд,
сыпь.
Срок годности. 2 года.
Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не
выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка.
По 100 мл во флаконе стеклянном или полимерном, по 1 флакону в пачке;
по 100 мл в банке, по 1 банке в пачке.
Категория отпуска.По рецепту.
Производитель.
ПАО «Галичфарм».
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления
деятельности.
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.


