
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ІХТІОЛОВА МАЗЬ
(ICHTHYOL OINTMENT)

 
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: іхтіол;
100 г  мазі містять іхтіолу 10 г ;
допоміжні речовини:  парафін білий м ’який.
 
Лікарська форма.  Мазь.
 
Мазь темно-бурого кольору з запахом іхтіолу.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика» або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м . Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
 
Фармакотерапевтична група. 
Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТС D08А Х10 .
 
Іхтіолова мазь чинить місцеву знеболювальну, протизапальну та антисептичну дію.
 
Показання для застосування. 
Опіки, екземи, бешихове запалення, невралгії, артрити.
 
Протипоказання. 
Підвищена індивідуальна чутливість до іхтіолу.
 
Належні заходи безпеки при застосуванні.
Руки після нанесення мазі слід ретельно вимити для запобігання потраплянню залишків мазі в очі, ніс, рот та на слизові оболонки.
Не можна допускати попадання мазі в очі та на слизові оболонки. 
 
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Жінкам, що годують груддю, не допускати потрапляння мазі на соски.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
 

Діти.
Не застосовувати препарат дітям віком до 12 років.
 
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров’ю. 
 
Спосіб застосування та дози. 
Застосовують зовнішньо. Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри 2–3 рази на добу, прикриваючи пов’язкою. Тривалість курсу лікування 
зумовлена перебігом захворювання та ефективністю терапії.
 
Передозування. 
За умов додержання рекомендацій передозування не можливе.
 
Побічні ефекти. 
Можливі алергічні реакції, може виникати подразнення шкіри, особливо на початку лікування та при тривалому застосуванні. При появі сильного 
подразнення шкіри чи інших незвичних реакцій застосування мазі слід припинити.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 
При одночасному застосуванні з іншими препаратами з солями йоду, алкалоїдами, солями тяжких металів для зовнішнього застосування можуть 
утворюватися нові сполуки з непередбаченим ефектом. Тому не слід застосовувати препарат одночасно з іншими засобами для зовнішнього застосування. 
 
Термін придатності.
5 років.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
 
Умови зберігання. 
Зберігати при температурі не вище 25 °С. 
Зберігати в недоступному для дітей місці.
 
Упаковка. 
По 25 г  у банках; по 25 г  у тубах.
 
Категорія відпуску.
Без рецепта.


