
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу  

 

СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА 

 

 

Склад: 

діюча речовина: сірка; 

1 г мазі містить сірки для зовнішнього застосування 333 мг; 

допоміжні речовини: емульсія консистентна: вода очищена, парафін білий м’який, емульгатор   

«Т-2», олія мінеральна. 

 

Лікарська форма. Мазь. 

Основні фізико-хімічні властивості: густа однорідна маса жовтуватого із зеленуватим відтінком 

кольору. 

 

Фармакотерапевтична група.  

Дерматологічні засоби. Препарати для лікування акне. Код АТХ D10A В02. 

 

Фармакологічні властивості. 

Фармакодинаміка. 

При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентатіонова кислота, які 

чинять антисептичну дію. 

Фармакокінетика. 

При зовнішньому застосуванні Сірчаної мазі простої сірка та парафін білий м’який, які входять до її 

складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг. 

 

Клінічні характеристики. 

Показання.  

Захворювання шкіри: себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої 

терапії). 

 

Протипоказання.  

Підвищена чутливість до препарату. 

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися 

нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, 

калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку. 

 

Особливості застосування. 

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід 

ретельно мити. 

 

 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у період вагітності або годування 

груддю не вивчались, тому застосовувати мазь у цей період можна лише тоді, коли очікувана 

користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.  

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 

механізмами.  



Застосування мазі не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими 

механізмами. 

 

Спосіб застосування та дози.  

Препарат застосовують зовнішньо.  

Мазь наносять на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схему 

застосування препарату і вимоги до особистої гігієни визначають індивідуально. Тривалість курсу 

лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату. 

 

Діти.  

Препарат протипоказаний дітям віком до 3 років.  

Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат можна тільки за рекомендацією лікаря з 

урахуванням співвідношення користь/ризик. 

 

Передозування.  

Не спостерігалося. 

 

Побічні реакції. 

Алергічні реакції. 

 

Термін придатності. 2 роки.  

 

Умови зберігання.  

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.  

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

 

Упаковка.  

По 25 г у банках; по 40 г у тубах, по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону. 

 

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  

 

СЕРНАЯ МАЗЬ ПРОСТАЯ 

 

 

Состав: 

действующее вещество: сера; 

1 г мази содержит серы для наружного применения 333 мг; 

вспомогательные вещества: эмульсия консистентная: вода очищенная, парафин белый мягкий, 

эмульгатор «Т-2», масло минеральное. 

 

Лекарственная форма. Мазь. 

Основные физико-химические свойства: густая однородная масса желтоватого с зеленоватым 

оттенком цвета. 

 

Фармакотерапевтическая группа.  

Дерматологические средства. Препараты для лечения акне. Код АТХ D10A В02. 

 

Фармакологические свойства. 

Фармакодинамика. 

При взаимодействии серы с органическими веществами образуются сульфиды и пентатионовая 

кислота, оказывающие антисептическое действие. 

Фармакокинетика. 

При наружном применении Серной мази простой сера и парафин белый мягкий, входящие в ее 

состав, практически не абсорбируются в системное кровообращение. 

 

Клинические характеристики. 

Показания.  

Заболевания кожи: себорея, сикоз, микозы, псориаз. Лечение коросты (в составе комбинированной 

терапии). 

 

Противопоказания.  

Повышенная чувствительность к препарату. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.  
При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться 

новые соединения с непредусмотренным эффектом. Взаимодействие мази с окислителями 

(пероксидом водорода, калия перманганатом) может привести к химическому ожогу.  

 

Особенности применения. 

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. Руки после нанесения мази следует 

тщательно мыть. 

 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

Безопасность и клиническая эффективность применения препарата в период беременности или 

кормления грудью не изучались, поэтому применять мазь в этом период можно только тогда, 

когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.  

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 

механизмами.  

Применение мази не влияет на способность управлять автомобилем или работать с другими 

механизмами. 



 

Способ применения и дозы.  

Препарат применяют наружно.  

Мазь наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки. При лечении коросты схему 

применения препарата и требования личной гигиены определяют индивидуально. Длительность 

курса лечения зависит от достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата. 

 

Дети.  

Препарат противопоказан детям до 3 лет.  

Детям от 3 до 12 лет применять препарат можно только по рекомендации врача с учетом 

соотношения польза/риск. 

 

Передозировка.  

Не наблюдалось. 

 

Побочные реакции. 

Аллергические реакции. 

 

Срок годности. 2 года.  

 

Условия хранения.  

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Упаковка.  

По 25 г в банках; по 40 г в тубах, по 40 г в тубе; по 1 тубе в пачке из картона. 

 

Категория отпуска.  

Без рецепта. 

 

Производитель. 

АО «Лубныфарм». 

 

       Местонахождение производителя и адрес места проведения его деятельности. 

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.  
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