
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату 

ІХТІОЛОВА МАЗЬ 10 %

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: 1 г мазі містить іхтіолу 100 мг;
допоміжні речовини: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь темно-бурого кольору із запахом іхтіолу. За зовнішнім виглядом мазь має бути однорідною.

Назва і місце знаходження виробника. 
ПАТ «Фітофарм».
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезинфікуючі засоби. 
Код АТС D08A X.
Фармакологічні властивості мазі іхтіолової зумовлені дією біологічно активних речовин іхтіолу. Мазь іхтіолова має 
антимікробну (бактерицидну та бактеріостатичну), протизапальну та місцевознеболювальну дію.
При зовнішньому застосуванні іхтіолова мазь практично не абсорбується у системний кровотік і не проявляє резорбтивної дії.

Показання для застосування.

Опіки, екзема, бешихове запалення, невралгія, артрити.

Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.
Уникати потрапляння мазі на слизові оболонки. 
Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити для запобігання потраплянню залишків мазі в очі, ніс, рот.

Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. 
Безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалась.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами не описаний.

Діти.
Досвід застосування дітям не описаний.

Спосіб застосування та дози.
Мазь застосовувати зовнішньо. Препарат наносити тонким шаром на уражену ділянку 2-3 рази на день відкритим або закритим (під 
пов'язкою) способом. Тривалість застосування зумовлена перебігом захворювання та ефективністю терапії.

Передозування.
Повідомлень про випадки передозування не надходило.

Побічні ефекти.
Алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж, печіння, почервоніння шкіри. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з 
непередбачуваним ефектом. Несумісний з розчинами йодистих солей, алкалоїдів, солей важких металів. 

Термін придатності.
5 років.

Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.
По 30 г у тубах.
Категорія відпуску.
Без рецепта.


