
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

 
СПИРТ МУРАШИНИЙ

 
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: кислота мурашина;
100 г розчину містять кислоти мурашиної 1,4 г;
допоміжна речовина: етанол 70 %.
 
Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.
 
Прозора, безбарвна рідина зі специфічним різким запахом.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Україна, 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район,                          вул. 
Лермонтовська, будинок 5.
 
Фармакотерапевтична група. 
Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болю.
Код АТС М02А Х10.
 
Спирт мурашиний відноситься до засобів, що подразнюють чутливі нервові закінчення. Внаслідок 
стимуляції рецепторів шкіри і підшкірних тканин препарат виявляє не тільки рефлекторний, а й загальний 
гуморальний вплив. Подразнення Спиртом мурашиним рецепторів супроводжується стимуляцією 
утворення і вивільнення ендорфінів, динорфінів, пептидів, що відіграють важливу роль в регуляції 
больових відчуттів, проникності судин та інших процесів.
 
Показання для застосування.
Невралгії, міозити, артралгії.
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до препарату. Екземи, запальні та інфекційні захворювання шкіри, локалізовані в 
ділянці його застосування, а також алергічні захворювання.
 
Належні заходи безпеки при застосуванні.
Запобігати потрапляння препарату на слизові оболонки та в очі.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров’ю.
Особливі застереження.
Застосування у 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 іншими механізмами.
Не впливає.
 
Діти. 
Не застосовують дітям віком до 12 років.
 
Спосіб застосування та дози.
Спирт мурашиний застосовують зовнішньо для розтирання ураженої ділянки тіла. Кратність застосування 
препарату і тривалість курсу визначаються характером і вираженістю захворювання.
 



Передозування.
Не спостерігалося.
 
Побічні ефекти.
Можливі сильне подразнення шкіри, висипи, утворення пухирів.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
При одночасному застосуванні з препаратами, що містять органічні сполуки, можуть утворюватися нові 
сполуки, денатурація білкових компонентів.
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю.
 
Термін придатності. 3 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей місці.
 
Упаковка.
По 50 мл у флаконах або по 50 мл у флаконі в пачці.
 
Категорія відпуску. Без рецепта.
 

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

 
СПИРТ МУРАШИНИЙ

 
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: кислота мурашина;
100 г розчину містять кислоти мурашиної 1,4 г;
допоміжна речовина: етанол 70 %.
 
Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.
 
Прозора, безбарвна рідина зі специфічним різким запахом.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка,                              вул. Корольова, б. 
4.
 
Фармакотерапевтична група. 
Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болю.
Код АТС М02А Х10.
 
Спирт мурашиний відноситься до засобів, що подразнюють чутливі нервові закінчення. Внаслідок 
стимуляції рецепторів шкіри і підшкірних тканин препарат виявляє не тільки рефлекторний, а й загальний 
гуморальний вплив. Подразнення Спиртом мурашиним рецепторів супроводжується стимуляцією 
утворення і вивільнення ендорфінів, динорфінів, пептидів, що відіграють важливу роль в регуляції 
больових відчуттів, проникності судин та інших процесів.
 



Показання для застосування.
Невралгії, міозити, артралгії.
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до препарату. Екземи, запальні та інфекційні захворювання шкіри, локалізовані в 
ділянці його застосування, а також алергічні захворювання.
 
Належні заходи безпеки при застосуванні.
Запобігати потрапляння препарату на слизові оболонки та в очі.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров’ю.
Особливі застереження.
Застосування у 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 іншими механізмами.
Не впливає.
 
Діти. 
Не застосовують дітям віком до 12 років.
 
Спосіб застосування та дози.
Спирт мурашиний застосовують зовнішньо для розтирання ураженої ділянки тіла. Кратність застосування 
препарату і тривалість курсу визначаються характером і вираженістю захворювання.
 
Передозування.
Не спостерігалося.
 
Побічні ефекти.
Можливі сильне подразнення шкіри, висипи, утворення пухирів.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
При одночасному застосуванні з препаратами, що містять органічні сполуки, можуть утворюватися нові 
сполуки, денатурація білкових компонентів.
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю.
 
Термін придатності. 3 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей місці.
 
Упаковка.
По 50 мл у флаконах або по 50 мл у флаконі в пачці.
 
Категорія відпуску. Без рецепта.


