
ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу 

 
РИЦИНОВА ОЛІЯ 

 
Склад: 
діюча речовина: рицинова олія; 
1 флакон містить 30 мл, 50 мл, 100 мл рицинової олії. 
 
Лікарська форма. Олія. 
Основні фізико-хімічні властивості: рідина прозора, густа і в’язка, безбарвна або злегка 
жовтувата зі слабким запахом і своєрідним, неприємним смаком. На повітрі в тонкому шарі 
повільно густішає, але не утворює щільної або твердої плівки. 
 
Фармакотерапевтична група.  
Проносний засіб. Код АТХ А06А В05. 
 
Фармакологічні властивості. 
Фармакодинаміка. 
При застосуванні внутрішньо гідролізується ліпазою у тонкому кишечнику з утворенням 
рицинолевої кислоти, яка спричиняє подразнення рецепторів кишечнику та рефлекторно 
посилює його перистальтику. Проносний ефект настає звичайно через 5-6 годин. Препарат 
також спричиняє рефлекторне скорочення міометрія. 
Фармакокінетика.  
Фармакокінетика не визначалась. 
 
Клінічні характеристики. 
Показання.  
Запори. 
 
Протипоказання. 
Підвищена чутливість до лікарського засобу; підвищена чутливість до рослин родини 
молочайних (Euphorbiaceae); отруєння жиророзчинними речовинами (фосфором, бензолом, 
фенолом); виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразковий коліт; отруєння 
жиророзчинними протигельмінтними засобами, екстрактом папороті чоловічої; гострі 
запальні процеси у черевній порожнині (апендицит, перитоніт); маткові кровотечі; кахексія; 
літній вік; недіагностований біль у ділянці живота; обструкція жовчовивідних проток; тяжка 
дегідратація. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
Не рекомендовано застосовувати Рицинову олію одночасно з екстрактом папороті чоловічої. 
 
Особливості застосування.  
Рицинова олія є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування 
відповідно до показань, підтвердженим тривалим застосуванням. 
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити Вашому 
здоров’ю. 
 
Застосування у період вагітності або годування груддю.  
Застосування лікарського засобу протипоказане у період вагітності.  
У період годування груддю препарат застосовують лише в тому разі, коли очікувана користь 
для матері перевищує можливий ризик для дитини. 
 



Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами.  
Даних немає. 
 
Спосіб застосування та дози.  
Застосовувати внутрішньо. 
Рекомендована доза для дорослих та дітей від 12 років – 15-30 мл на прийом.  
Якщо препарат застосовують для очищення кишечнику перед діагностичними процедурами, 
то доцільно вжити його за 6 годин до проведення процедури. 
Якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або 
спостерігаються будь-які побічні реакції, пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем. 
 
Діти.  
Препарат застосовують дітям віком від 12 років. 
 
Передозування.  
Симптоми: нудота, блювання, біль у животі, діарея.  
Лікування: симптоматична терапія. 
 
Побічні реакції.  
Нудота, блювання, пронос, біль у животі, порушення водно-електролітного балансу. Після 
спорожнення кишечнику можливий запор. При тривалому застосуванні – порушення 
травлення, ентероколіт, розвиток звикання, атонія кишечнику. 
Можливі алергічні реакції. 
 
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 мл, 50 мл, 100 мл у флаконах. 
 
Категорія відпуску. Без рецепта. 
 
Виробник.  
АТ «Лубнифарм». 
 
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. 
Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16. 
 



ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению лекарственного средства 

 
КАСТОРОВОЕ МАСЛО 

Состав: 
действующее вещество: касторовое масло; 
1 флакон содержит 30 мл, 50 мл, 100 мл касторового масла. 
 
Лекарственная форма. Масло. 
Основные физико-химические свойства: жидкость прозрачная, густая и вязкая, бесцветная или 
слегка желтоватая со слабым запахом и своеобразным неприятным вкусом. На воздухе в 
тонком слое медленно загустевает, но не образовывает плотной или твердой пленки. 
 
Фармакотерапевтическая группа.  
Слабительное средство. Код АТХ А06А В05. 
 
Фармакологические свойства. 
Фармакодинамика. 
При применении внутрь гидролизуется липазой в тонком кишечнике с образованием 
рицинолевой кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника и рефлекторно 
усиливает его перистальтику. Слабительный эффект наступает обычно через 5-6 часов. 
Препарат также оказывает рефлекторное сокращение миометрия. 
Фармакокинетика.  
Фармакокинетика не определялась. 
 
Клинические характеристики. 
Показания.  
Запоры. 
 
Противопоказания.  
Повышенная чувствительность к лекарственному средству; повышенная чувствительность к 
растениям семейства молочайных (Euphorbiaceae); отравление жирорастворимыми 
веществами (фосфором, бензолом, фенолом); язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, язвенный колит; отравление жирорастворимыми 
антигельминтными средствами, экстрактом папоротника мужского; острые воспалительные 
процессы в брюшной полости (аппендицит, перитонит); маточные кровотечения; кахексия; 
пожилой возраст; недиагностированная боль в области живота; обструкция желчевыводящих 
протоков; тяжелая дегидратация. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.  
Не рекомендуется использовать Касторовое масло одновременно с экстрактом папоротника 
мужского. 
 
Особенности применения.  
Касторовое масло является традиционным лекарственным средством растительного 
происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденными 
длительным применением. 
Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может навредить 
Вашему здоровью. 
 
Применение в период беременности или кормления грудью.  
Применение лекарственного средства противопоказано в период беременности.  
В период кормления грудью препарат применяют только в том случае, когда ожидаемая польза 
для матери превышает возможный риск для ребенка. 
 



Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами.  
Данные отсутствуют. 
 
Способ применения и дозы.  
Принимать внутрь. 
Рекомендованная доза для взрослых и детей старше 12 лет – 15-30 мл на прием. 
Если препарат применять для очищения кишечника перед диагностическими процедурами, то 
целесообразно принять его за 6 часов до проведения процедуры. 
Если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или 
наблюдаются какие-либо побочные реакции, пациент должен проконсультироваться с врачом. 
 
Дети.  
Препарат применять детям с 12 лет. 
 
Передозировка.  
Симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, диарея.  
Лечение: симптоматическая терапия. 
 
Побочные реакции.  
Тошнота, рвота, диарея, боль в животе, нарушение водно-электролитного баланса. После 
опорожнения кишечника возможен запор. 
При длительном применении – нарушение пищеварения, энтероколит, развитие привыкания, 
атония кишечника. 
Возможны аллергические реакции. 
 
Срок годности. 5 лет. 
 
Условия хранения.  
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Упаковка.  
По 30 мл, 50 мл, 100 мл во флаконах. 
 
Категория отпуска. Без рецепта. 
 
Производитель.  
АО «Лубныфарм». 
 
Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. 
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16. 
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