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ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

СПИРТ КАМФОРНИЙ
(CAMPHOR SPIRIT)

 

Склад:
діюча речовина: камфора рацемічна;
100 мл розчину містять камфори рацемічної 10 г;
допоміжна речовина: 70 % етанол.
 

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10 %.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина із специфічним запахом камфори.
 
Фармакотерапевтична група.
Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болю.
Код АТХ M02A X10.
 
Фармакологічні властивості.
Препарат чинить протимікробну, знеболювальну, протизапальну, подразнювальну дію.
 

Клінічні характеристики.
Показання. Зовнішньо — при запальних процесах (артрит, міозит, артралгія, міалгія, ішіас), для запобігання пролежням.
 
Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість. Виразково-некротичні захворювання шкіри, схильність до судомних реакцій.
 
Особливі заходи безпеки.
Не допускати потрапляння препарату в очі.
Не допускати потрапляння препарату на слизові оболонки. При випадковому потраплянні слід змити препарат великою кількістю проточної води.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров’ю.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не виявлена.
 
Особливості застосування.
Застосування в період вагітності або годування груддю.
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або з іншими механізмами. Не впливає.
 
Спосіб застосування та дози. Камфорний спирт застосовують у дорослих зовнішньо для розтирань при наведених патологічних процесах. Розтирають шкіру 2‒3 рази на добу.
Тривалість лікування визначається індивідуально.
 
Діти. Не застосовують дітям віком до 12 років.
 
Передозування. Посилення побічних реакцій. Терапія симптоматична.
 
Побічні реакції. Можливі прояви алергічних реакцій, висипи, кропив’янка, подразнення шкіри, головний біль, запаморочення.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
 
Термін придатності. 5 років.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
 
Упаковка. По 40 мл у флаконах.
 
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.
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