
 
 

І Н С Т Р У К Ц І Я 
для медичного застосування препарату

 
УРГОКОР МОЗОЛЬНИЙ
(URGOCOR CORICIDE )

 
 

 
Загальна характеристика:
міжнародна назва: кислота саліцилова;
основні фізико-хімічні властивості : пластир складається з тілесного кольору адгезивної основи з фіксованим у центрі білим пінополіетиленовим диском, 
який містить масу зеленого кольору; адгезивна частина пластиру та центральний диск покриті захисним папером;
склад : 1 пластир містить 32 мг к ислоти саліцилової;
допоміжні речовини : віск бджолиний білий, макроголу лауроїлгліцерид ( Labrafil M2130 CS®), кремнію діоксид колоїдний гідрофобний (Aerosil R972 ®), 
мідь хлорофіл. 
 
Форма випуску. Пластир медичний адгезивний.
 
Фармакотерапевтична група. Засіб для видалення мозолів і бородавок . Код АТС D11AF.
 
Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. УРГОКОР МОЗОЛЬНИЙ діє як кератолітик, розчиняючи ороговілий шар шкіри в ділянці мозолів .
Фармакокінетика. Не досліджувалась.
 
Показання для застосування.
УРГОКОР МОЗОЛЬНИЙ показаний для місцевого лікування сухих та твердих мозолів і змозолілостей шкіри у дорослих.
 
Спосіб застосування та дози.
Аплікації на шкіру. Після гарячої ванни для ніг ретельно висушити уражену ділянку, прикріпити пластир так, щоб диск із саліциловою пастою закривав 
мозоль.
Слід уникати накриття здорової ділянки шкіри навколо мозоля. П ластир міняти щодня.
Тривалість лікування залежить від одержаних результатів.
 
Побічна дія. 
При накладанні на здорову ділянку шкіри можливо місцеве подразнення у вигляді свербежу. В окремих випадках можливий розвиток алергічних реакцій.
 
 
Протипоказання .
- Підвищена чутливість до кислоти саліцилової, подібних речовин або інших компонентів препарату; 
-  інфіковані мозолі.
 
Передозування . 
Враховуючи особливості лікарської форми , передозування неможливо.
 
Особливості застосування. 
Саліцилова кислота, що входить до складу препарату, є їдкою речовиною . Не застосовувати для пухирів. Не рекомендується накладати пластир на здорову 
шкіру навколо ділянки ураження. При виникненні болю застосування пластиру слід   припинити .
Хворим на артрит, діабет та не йропаті ї потрібно проконсультуватися з лікарем перед використанням пластиру УРГОКОР МОЗОЛЬНИЙ.
Якщо лікування не мало успіху, слід змінити підхід до лікування. Можливо, буде корисним виявити причини порушень (вжити ортопедичних заходів, 
змінити взуття).
Досвід застосування пластиру УРГОКОР МОЗОЛЬНИЙ у дітей відсутній.
Вагітність і лактація. Немає жодних даних щодо негативного впливу пластиру під час вагітності або годування груддю.
Вплив на здатність керувати транспортними засобами та механізмами . Не впливає. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами . 
Враховуючи особливості лікарської форми та призначення препарату, дані щодо взаємодії відсутні.
 
Умови та термін зберігання . 
Зберігати при кімнатній температурі (15-25 °С) у недоступному для дітей місці.
Термін придатності - 3 роки.
 
Умови відпуску . Без рецепта.
 
Упаковка. По 6 або 12 пластирів у паперових пакетах, з'єднаних по два   і розділених  перфорацією, в картонній коробці.
Виробник. Лабораторіз УРГО / Laboratoires URGO
Адреса : 42, вул. де Лонгвік - 21300 Шенов - Франція / 42, rue de Longvic- 21300 Chenove – F rance
 


