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ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

                                
ВІНІЛІН®

(Бальзам Шостаковського)
 

Склад:
діюча речовина: ефір полівінілбутиловий.
1 г Вініліну® (Бальзаму Шостаковського) містить 1 г ефіру полівінілбутилового.
 
Лікарська форма. Рідина нашкірна.
Основні фізико-хімічні властивості: густа, в’язка рідина від світло-жовтого до коричнево-жовтого 
кольору зі специфічним запахом. На повітрі не густіє і не висихає. Легко розчиняється у пропанолі і 
толуолі, практично не розчиняється у воді і спирті етиловому 96 %. Змішується у всіх співвідношеннях з
етиловим ефіром, хлороформом, оліями і рідким парафіном.
 
Фармакотерапевтична група.
Засоби для лікування ран та виразкових уражень.
Код АТХ D03A X.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Вінілін® (Бальзам Шостаковського) має протимікробну дію, сприяє очищенню ран, регенерації та 
епітелізації тканин.
Фармакокінетика.
Антисептична дія зумовлена здатністю препарату дегідратувати мікробні клітини, викликаючи 
коагуляцію білка і загибель мікробних клітин. У результаті відновлення відбувається заміщення вогнищ 
некрозу специфічною та/або сполучною (має найвищий потенціал регенерації) тканиною.
 
Клінічні характеристики.
Показання.
При фурункулах, карбункулах, трофічних виразках, гнійних ранах, пораненнях м’яких тканин, опіках, 
обмороженнях, дерматитах та запальних захворюваннях шкіри.
 
Протипоказання.
Індивідуальна підвищена чутливість організму до лікарського засобу.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Не описана.
Особливості застосування.
Можна застосовувати у вигляді 20 % олійного розчину, у тому числі у поєднанні з іншими сумісними з 
Вініліном® лікарськими засобами (мазями на вазеліновій та інших основах, пастами та кремами).
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Інформація щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня, 
застосування препарату не рекомендується.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
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Відсутні дані про негативний вплив лікарського засобу на здатність керувати автотранспортом і 
обслуговувати рухомі механічні пристрої.
 
Спосіб застосування та дози.
Застосовують для змочування серветок і безпосереднього нанесення на уражену поверхню, в чистому 
вигляді або у вигляді 20 % розчину на персиковій чи інших рослинних оліях, а також у мазях. Частота 
застосування – 3–5 раз на добу.
Курс лікування визначається лікарем індивідуально.
 
Діти.
Інформація щодо застосування препарату дітям відсутня, застосування препарату не рекомендується.
 
Передозування.
Симптоми передозування не описані.
 
Побічні реакції.
Дуже рідко - індивідуальна підвищена чутливість до препарату: можливі алергічні реакції, в основному 
місцевого характеру.
 
Термін придатності. 5 років.
 
Умови зберігання.
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
 
Упаковка.
По 50 г у банках або по 100 г у банках або флаконах.
 
Категорія відпуску.
Без рецепта.
 
Виробник.
АТ «ВІТАМІНИ».
 
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 31.
 

ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения лекарственного средства

 
ВИНИЛИН®

(Бальзам Шостаковского)
 
Состав:
действующее вещество: эфир поливинилбутиловый.
1 г Винилина® (Бальзама Шостаковского) содержит 1 г эфира поливинилбутилового.
 
Лекарственная форма. Жидкость накожная.
Основные физико-химические свойства: густая, вязкая жидкость от светло-желтого до 
коричневато-желтого цвета со специфическим запахом. На воздухе не густеет и не высыхает. Легко 
растворяется в пропаноле и толуоле, практически не растворяется в воде и спирте этиловом 96 %. 
Смешивается во всех соотношениях с этиловым эфиром, хлороформом, маслами и жидким парафином.
 
Фармакотерапевтическая группа.



Средство для лечения ран и язвенных поражений.
Код АТХ D03A X.
 
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика.
Винилин® (Бальзам Шостаковского) обладает противомикробным действием, способствует очищению 
ран, регенерации и эпителизации тканей.
Фармакокинетика.
Антисептическое действие обусловлено способностью препарата дегидратировать микробные клетки, 
вызывая коагуляцию белка и гибель микробных клеток. В результате восстановления происходит 
замещение очагов некроза специфической и/или соединительной (имеет самый высокий потенциал 
регенерации) тканью.
 
Клинические характеристики.
Показания.
При фурункулах, карбункулах, трофических язвах, гнойных ранах, ранениях мягких тканей, ожогах, 
обморожениях, дерматитах и воспалительных заболеваниях кожи.
 
Противопоказания.
Индивидуальная повышенная чувствительность организма к лекарственному средству.
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Не описано.
Особенности применения.
Можно применять в виде 20 % масляного раствора, в том числе в сочетании с другими совместимыми с 

Винилином® лекарственными средствами (мазями на вазелиновой и других основах, пастами и 
кремами).
Применение в период беременности или кормления грудью.
Информация о применении препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует, 
применение препарата не рекомендуется.
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.
Отсутствуют данные об отрицательном влиянии лекарственного средства на способность управлять 
автотранспортом и обслуживать движущиеся механические приспособления.
 
Способ применения и дозы.
Применять для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на пораженную поверхность, в 
чистом виде или в виде 20 % раствора в персиковом либо других растительных маслах, а также в мазях. 
Частота применения – 3–5 раз в сутки.
Курс лечения определяется врачом индивидуально.
 
Дети.
Информация о применении препарата детям отсутствует, применение препарата не рекомендуется.
 
Передозировка.
Симптомы передозировки не описаны.
 
Побочные реакции.
Очень редко - индивидуальная повышенная чувствительность к препарату: возможны аллергические 
реакции, в основном местного характера.
 
Срок годности. 5 лет.
 
Условия хранения.
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.



Хранить в недоступном для детей месте.
 
Упаковка.
По 50 г в банках или по 100 г в банках или флаконах.
 
Категория отпуска.
Без рецепта.
 
Производитель.
АО «ВИТАМИНЫ».
 
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.
Украина, 20300, Черкасская обл., г. Умань, ул. Успенская, 31.
 
 


