
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

 
СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА

 
Склад лікарського засобу:
діюча  речовина : сірка; 
1 г мазі містить 0,33 г сірки;
допоміжні речовини : парафін білий м‘який, вода очищена, емульгатор Т2.
 
Лікарська форма. Мазь 33,3%.
 
Мазь жовтуватого кольору.
 
Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.
 
Фармакотерапевтична  група.  Дерматологічні засоби.Місцеві протипаразитарні, протимікробні засоби. 
Препарати, що містять  сірку. Код АТС D10А В02.
Сірчана мазь проста має протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами 
утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, які чинять антисептичну дію.
При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та вазелін, які входять до її складу, практично не 
абсорбуються у системний кровообіг.
 
Показання для застосування.   Захворювання шкіри – себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі 
комбінованої терапії).
 
Протипоказання.  Підвищена чутливість до препарату.
 
Належні заходи безпеки при застосуванні. Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після 
нанесення мазі слід ретельно мити.
 

Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека та клінічна ефективність препарату при 
вагітності та в період годування груддю не вивчались.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими 
механізмами. Вплив препарату на здатність керувати транспортнимизасобами та роботу з іншимимеханізмами не 
описаний.
 

Діти. Протипоказано дітям віком до 3 років. Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат тільки за 
рекомендацією лікаря з урахуванням співвідношення користь/ризик.
 
Спосіб застосування та дози . Сірчану мазь просту застосовують зовнішньо. Мазь наносять на уражені ділянки 
шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схема застосування препарату та вимоги щодо дотримання правил 
особистої гігієни визначаються індивідуально лікарем.
 
Передозування.  Не спостерігалося.
 
Побічні ефекти.  В окремих випадках можливі місцеві реакції підвищеної чутливості.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При одночасному застосуванні з препаратами 
для зовнішнього застосування можуть створюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з 
окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.
 
Термін  придатності.  2 роки.
 
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування.  Зберігати у 
недоступному для дітей місці.
 
Упаковка. По 25 г  або по 50 г у контейнерах.
 
Категорія відпуску.  Без рецепта.


