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

 

ЦЕЛЬ Т 
(ZEEL® T) 

 
 

 

Склад лікарського засобу: 
діючі речовини: 100 г препарату містять: Acidum silicicum D6 − 1 г, Acidum thiocticum    D6 
− 0,01 г, Arnica montana D2 − 0,3 г, Cartilago suis D2 − 0,001 г, Coenzym A D6 − 0,01 г, Embryo 
totalis suis D2 − 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis D2 − 0,001 г, Nadidum D6 −     0,01 г, Natrium 
diethyloxalaceticum D6 − 0,01 г, Placenta totalis suis D2 − 0,001 г, Rhus toxicodendron D2 − 
0,27 г, Sanguinaria сanadensis D2 − 0,225 г, Solanum dulcamara             D2 − 0,075 г, Sulfur D6 
− 0,27 г, Symphytum officinale D8 − 0,75 г; 
допоміжні речовини: спирт цетостеариловий (тип А) емульгований, етанол 96 %, парафін 
в’язкийолія мінеральна, парафін білий м’який, вода очищена. 
 
Лікарська форма. Мазь.  
М’яка мазь від білого до жовто-білого кольору з незгірклим запахом. 
 
Назва і місцезнаходження виробника. 
Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ. 
Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/ 
Biologische Heilmittel Heel GmbH. 
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany. 
 
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат. 
Препарат чинить протизапальну, аналгетичну, хондропротекторну, регенеруючу дію, яка 
базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок 
речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу 
препарату. 
 
Показання для застосування. 
Артрози (гонартрози, поліартрози, спондилоартрози), плечолопатковий періартрит, 
тендопатії. 
 
Протипоказання.  
Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих (у т.ч. Arnica), родини плюща 
отруйного або до інших компонентів препарату. 
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Належні заходи безпеки при застосуванні.  
Мазь слід наносити тільки на неушкоджену шкіру. 
При утримуванні симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем. 
 
Особливі застереження. 
Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовують. 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі 
з іншими механізмами. Не впливає. 
Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 6 років. 
 
Спосіб застосування та дози.  
Дорослим і дітям від 6 років наносити 4-5 см мазі на шкіру в ділянках уражених суглобів 
та сухожиль та втирати легкими рухами 2-5 разів на добу.  
Курс лікування − 3-6 тижнів. 
 
Передозування.  
Не відзначалося. 
 
Побічні ефекти.  
У дуже поодиноких випадках можуть спостерігатися реакції гіперчутливості або місцеві 
алергічні шкірні реакції, у випадку яких застосування препарату необхідно припинити. 
Цетилстеариловий спирт може спричинити місцеві шкірні реакції (контактний дерматит). 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
Сумісний з іншими лікарськими засобами місцевої та загальної дії. 
 
Термін придатності. 3 роки. 
Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця. 
 
Умови зберігання.  
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС у недоступному для дітей 
місці. 
 
Упаковка.  
Туба на 50 г у картонній коробці. 
 
Категорія відпуску. Без рецепта. 
 
Дата останнього перегляду. 
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Отформатировано: Основной текст, По ширине,
Поз.табуляции:  13,5 см, по левому краю + нет в  1,25 см


