
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ІЛОН®

(ILONâ)
Склад:
діючі речовини: 1 г мазі містить: терпентин модрини – 54 мг, терпентинова олія
– 72 мг;
допоміжні речовини: парафін білий м’який, каніфоль, віск жовтий, кислота
стеаринова, кислота олеїнова, полісорбат, олія розмаринова, олія евкаліптова,
олія чебрецева, тимол, мідний комплекс хлорофілів (Е 141).
Лікарська форма.Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: світло-зеленого кольору, прозора,
однорідна мазь з характерним запахом ефірних олій і терпентинової олії.

Фармакотерапевтична група.
Дерматологічні засоби. Антисептичні та дезінфікуючі засоби.
Код АТХ D08A X.
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Ілон® є рослинним лікарським препаратом, який сприяє кровопостачанню
ураженої ділянки шкіри, знімає запалення і чинить дезінфікуючу дію.
Фармакокінетика.
Фармакокінетичні дослідження не проводилися.
Клінічні характеристики.
Показання.
Місцеве лікування гнійних запальних захворювань шкіри, у тому числі
абсцесів, фурункулів, карбункулів, панариціїв та запалень потових залоз.
Протипоказання.
Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якого допоміжного
компонента лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Необхідно враховувати можливість взаємодії з іншими препаратами для
місцевого застосування, косметичними і побутовими хімічними засобами.
Особливості застосування.
У разі погіршення стану шкіри (збільшення почервоніння, припухлість, біль)
або загального стану (лихоманка) слід проконсультуватися з лікарем.
Уникати потрапляння мазі в очі.
Мазь не можна наносити на відкриті рани або при будь-яких видах висипів на
шкірі.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
З міркувань безпеки препарат не можна застосовувати у період вагітності або
годування груддю без призначення лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом
або іншими механізмами.
Не впливає.
Спосіб застосування та дози.



Лікарський засіб застосовувати зовнішньо, місцево, дорослим пацієнтам.
Залежно від площі запалення шкіри нанести смужку мазі довжиною 2–3 см та
накрити рану стерильною пов’язкою. Пов’язку слід змінювати 1 або 2 рази на
день. Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та
визначається лікарем індивідуально.
Не застосовувати більше 10 днів.
Діти.
Досвід застосування препарату дітям відсутній, тому ІлонÒ не рекомендується
застосовувати пацієнтам цієї вікової категорії.
Передозування.
Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.
Побічні реакції.
Побічні реакції після місцевого застосування мазі Ілон® були слабко
вираженими та минущими. Рідко (³ 1/10 000 до <1/1000) виникали алергічні
реакції, у т. ч. свербіж, набряк, почервоніння шкіри, висип, відчуття печіння,
які зникали після припинення лікування.
Термін придатності.
3 роки.
Термін придатності після першого відкриття – 3 місяці.
Умови зберігання.
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.
Упаковка.
По 25 г або по 50 г мазі у тубі. По 1 тубі у картонній коробці.
Категорія відпуску.
Без рецепта.
Виробник.
Цесра Арцнайміттель ГмбХ і Ко. КГ /
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його
діяльності.
Браунматтштрассе 20, 76532 Баден-Баден, Німеччина /
Braunmattstrasse 20, 76532 Baden-Baden, Germany.


