
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ФОРМІДРОН
 

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: формальдегід, етанол;
100 мл розчину містять розчину формальдегіду в перерахуванні на 35 % вміст формальдегіду – 10,0 г ,  етанолу 96 % – 39,5 г ;
допоміжні речовини: одеколон, вода очищена.
 
Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.
 
Прозора, безбарвна рідина з ароматним запахом.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Україна, 69063, м . Запоріжжя, вул. Кірова, 75.
 
Фармакотерапевтична група. 
Дерматологічні препарати. Засоби, що застосовуються при гіпергідрозі.   
Код АТС  D11A A.
 
Препарат чинить дезінфікуючу та дезодоруючу дію.
 
Показання для застосування.
Формідрон застосовують для обробки шкіри при підвищеній пітливості.
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату; захворювання шкіри; дитячий вік до 1 4 років.
 
Належні заходи безпеки при застосуванні.
З обережністю призначається хворим літнього віку та в період вагітності. Не наносити на обличчя з метою запобігання подразненню. Не допускати 
потрапляння в очі та на слизові оболонки. 
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.
 
Особливі застереження.
Різке почервоніння і свербіж шкіри після нанесення препарату свідчать про індивідуальну підвищену чутливість до останнього і вимагають негайного 
припинення застосування препарату.
 
 
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 роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
 
Діти.
Не застосовується у дітей віком до 14 років.
 
Спосіб застосування та дози.

Застосовують зовнішньо. Дорослим і дітям старше 1 4 років протирають шкіру ватним тампоном, змоченим препаратом, 1-2   рази на добу. 

 
Передозування. 
Не слід допускати передозування препарату. При тривалому та частому застосуванні у разі почервоніння, свербежу, подразнення, що є ознаками 
передозування, необхідно припинити лікування препаратом. Препарат змити   водою зі шкірних покривів. Терапія симптоматична.
 
Побічні ефекти.
Подразнення шкіри, алергічні реакції. 
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Взаємодія поки що невідома.
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю.
 
Термін придатності. 4 роки.
 
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.   
 
Упаковка.
По 50 мл у флаконах, по 100 мл у флаконах в пачці або без пачки.
 
Категорія відпуску. Без рецепта.


