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ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

АНЕСТЕЗОЛ®

(ANAESTHESOLUM ®)

 

 

Склад:

діючі речовини: бензокаїн, вісмуту субгалат, цинку оксид, ментол;

1 супозиторій містить бензокаїну (0,1 г) 100 мг, вісмуту субгалату (0,04 г) 40 мг, цинку оксиду 
(0,02 г) 20 мг, ментолу (0,004 г) 4 мг;

допоміжні речовини: поліетиленоксид 1500, поліетиленоксид 400.

 

Лікарська форма. Супозиторії.

Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії зеленувато-жовтого кольору, кулеподібної 
форми.

 

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування геморою і анальних тріщин для місцевого 
застосування. Місцевоанестезуючі засоби. Код АТХ С05А D.

 

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Анестезол® – комплексний лікарський засіб, терапевтична дія якого зумовлена фармакологічними 
властивостями активних компонентів, що входять до його складу. Анестезол® чинить 
місцевоанестезуючу, протизапальну та в’яжучу дію.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.
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Клінічні характеристики.
Показання.

Симптоматична терапія геморою та тріщин заднього проходу.

 

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Підвищена чутливість до інших амідних 
анестетиків.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не вивчалась.

 
Особливості застосування.
При тривалому застосуванні препарату необхідний контроль показників крові.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінкам у період вагітності або годування груддю препарат призначає лікар, враховуючи 
співвідношення ризик/користь.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами.

При лікуванні препаратом рекомендується утримуватися від керування транспортними засобами і 
виконання робіт, які потребують підвищеної уваги і точної координації.

 

Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням супозиторія необхідно:
– по лінії перфорації блістерної упаковки відірвати один супозиторій у первинній упаковці;
– далі необхідно потягнути за краї плівки, розриваючи її у різні боки, і звільнити супозиторій від 
первинної упаковки.

Препарат застосовують ректально. По 1 супозиторію 1–2 рази на добу після очисної клізми 
кишечнику або самостійної дефекації.

Тривалість лікування визначає лікар, враховуючи перебіг та тяжкість захворювання, 
досягнутий терапевтичний ефект.

 



Діти. Даних щодо застосування препарату дітям немає.

 

Передозування.

При застосуванні в терапевтичних дозах передозування малоймовірне. Можливе посилення проявів 
побічних реакцій. Лікування симптоматичне.

 

Побічні реакції.
Іноді виникають алергічні реакції, шкірні висипання, свербіж. Препарат може чинити послаблюючу 
дію, спричиняти печіння у задньому проході. При тривалому застосуванні можуть розвинутись 
реакції з боку крові (метгемоглобінемія).
 
Термін придатності.

3 роки.

 

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

 

Упаковка. По 5 супозиторіїв у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці.

 

Категорія відпуску.

Без рецепта.

 

Виробник.
Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків».
 
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина Потоцького, будинок 36.

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ



по медицинскому применению лекарственного средства

 

АНЕСТЕЗОЛ®

(ANAESTHESOLUM ®)

 

Состав:

действующие вещества: бензокаин, висмута субгаллат, цинка оксид, ментол;

1 суппозиторий содержит бензокаина (0,1 г) 100 мг, висмута субгаллата (0,04 г) 40 мг, цинка оксида 
(0,02 г) 20 мг, ментола (0,004 г) 4 мг;

вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400.

 

Лекарственная форма. Суппозитории.

Основные физико-химические свойства: суппозитории зеленовато-желтого цвета, 
пулеобразной формы.

 

Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения геморроя и анальных трещин для 
местного применения. Местноанестезирующие средства. Код АТХ С05А D.

 

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Анестезол® – комплексное лекарственное средство, терапевтическое действие которого 
обусловлено фармакологическими свойствами активных компонентов, входящих в его состав. 
Анестезол® оказывает местноанестезирующее, противовоспалительное и вяжущее действие.

 

Фармакокинетика.

Не изучалась.

 
Клинические характеристики.
Показания.

Симптоматическая терапия геморроя и трещин заднего прохода.

 



Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к другим 
амидным анестетикам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействи й.

Не изучалось.

 

Особенности применения.

При длительном применении препарата необходим контроль показателей крови.

 

Применение в период беременности или кормления грудью.

Женщинам в период беременности или кормления грудью препарат назначает врач, учитывая 
соотношение риск/польза.

 

 

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами.

При лечении препаратом рекомендуется воздерживаться от управления транспортными 
средствами и выполнения работ, требующих повышенного внимания и точной координации.

 

Способ применения и дозы.

Перед применением суппозитория необходимо:

– по линии перфорации блистерной упаковки оторвать один суппозиторий в первичной 
упаковке;

– далее необходимо потянуть за края пленки, разрывая ее в разные стороны, и освободить 
суппозиторий от первичной упаковки.

Препарат применяют ректально. По 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки после очистительной 
клизмы кишечника или самостоятельной дефекации.

Продолжительность лечения определяет врач, учитывая течение и тяжесть заболевания, 
достигнутый терапевтический эффект.

 



Дети. Данных о применении препарата детям нет.

 

Передозировка.

При применении в терапевтических дозах передозировка маловероятна. Возможно усиление проявлений
побочных реакций. Лечение симптоматическое.
 
Побочные реакции.

Иногда возникают аллергические реакции, кожная сыпь, зуд. Препарат может оказывать 
слабительное действие, вызывать жжение в заднем проходе. При длительном применении 
могут развиться реакции со стороны крови (метгемоглобинемия).

 

Срок годности.

3 года.

 

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

 

Упаковка. По 5 суппозиториев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке.

 

Категория отпуска.

Без рецепта.

 

Производитель.
Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».
 
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

 


