
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СКИПИДАРНА МАЗЬ

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: 1 г мазі містить олію терпентинову очищену 0,2 г;
допоміжні речовини: парафін білий м’який, вода очищена, емульгатор Т-2.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого кольору з жовтуватим відтінком із запахом скипидару. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.

Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болю.
Код АТС М02А Х10.

Скипидарна мазь має відволікаючу, слабку протизапальну, антисептичну та знеболювальну дію. Відволікаюча дія пов’язана зі 
здатністю проникати через епідерміс і спричиняти рефлекторні зміни внаслідок подразнення рецепторів шкіри. Певну роль відіграє 
також звільнення зі шкіри біологічно активних речовин, зокрема гістаміну.

Показання для застосування.
Невралгії, міозити, артрити.

Протипоказання. 
Тяжкі захворювання нирок і печінки, захворювання шкіри різного ґенезу, підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.
Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі! Якщо мазь випадково потрапила в очі, слід ретельно промити їх 
великою кількістю проточної води.

Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
У період вагітності або годування груддю застосування препарату протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
Діти.
Досвід застосування препарату дітям відсутній, тому мазь не рекомендується для застосування цій категорії пацієнтів.

Спосіб застосування та дози.
Скипидарну мазь застосовувати дорослим зовнішньо для розтирання болючих ділянок 2-3 рази на день.
Тривалість застосування обумовлена перебігом захворювання.

Передозування.
Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату, посилення побічних явищ.

Побічні ефекти.
При підвищеній чутливості до препарату можуть з’явитися алергічні реакції місцевого характеру (включаючи свербіж, набряк, 
почервоніння шкіри, печіння, висип). В окремих випадках можуть з’явитися алергічні реакції генералізованого характеру (ядуха, 
прискорене серцебиття, зниження артеріального тиску, запаморочення, судоми, втрата свідомості).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.
Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 8 ºС до 15 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.
По 20 г у банках, по 25 г у тубах в пачках або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.


