
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ДЕРМАСАН
Dermasan

Склад:
діючі речовини:
1 мл препарату містить: гліцерину у перерахуванні на 85 % 0,25 г; аміаку
розчину 10 %
0,25 мл; етанолу 96 % 0,25 мл;
допоміжна речовина: вода очищена.
Лікарська форма. Рідина нашкірна.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина із запахом аміаку.

Фармакотерапевтична група.
Засоби з пом’якшувальною та захисною дією. Код АТX D02A X.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб має протизапальну та антисептичну дію, покращує еластичністьшкіри.

Фармакокінетика.
Не вивчалася.

Клінічні характеристики.
Показання.
Застосовують при сухості шкіри рук та тріщинах.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату; виразкові, гнійничкові, травматичні
ушкодженняшкіри рук.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Взаємодія невідома.
Особливості застосування.

Не порушувати правила застосування лікарського засобу. Запобігати потраплянню
в очі та на слизові оболонки. Не застосовувати при тріщинах сосків молочної
залози.

При випадковому потраплянні Дермасану на слизові оболонки ока - промивати
водою декілька разів (протягом 15 хвилин з перервою 10 хвилин) або 3% розчином
борної кислоти. Якщо лікарський засіб потрапив у ніс і глотку, застосовують 0,5
% розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У разі випадкового прийому
внутрішньо – пити воду, фруктовий сік, молоко, краще – 0,5 % розчин лимонної
кислоти або 1 % розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Не рекомендується застосування лікарського засобу у період вагітності або годування
груддю.



Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом
або іншими механізмами.
Впливу на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими
механізмами не
виявлено.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують зовнішньо для дорослих. Препарат втирати у чисто вимиту з милом та добре
висушену рушником шкіру рук 2 – 3 рази на день.

Термін застосування зумовлений досягнутим ефектом.

Діти.
Досвід застосування препарату для лікування дітей відсутній.

Передозування.
Не виявлено.
Побічні реакції.
Подразнення, дерматити, екзема у місці аплікацій, алергічні реакції.

Термін придатності. 2 роки.
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 50 мл у флаконах; по 50 мл або 100 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з
картону.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник.
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його
діяльності.
Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.
Заявник.
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження заявника.
Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А 504.


