
ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу 

 
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ 

VIRIDE NITENS 
 
Склад: 
діюча речовина: брильянтовий зелений; 
100 г розчину містять брильянтового зеленого – 1 г; 
допоміжна речовина: етанол 60 %. 
 
Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %. 
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, інтенсивно-зеленого кольору рідина, з запахом 
спирту. 
 
Фармакотерапевтична група.  
Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X. 
 
Фармакологічні властивості. 
Фармакодинаміка. 
Антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування. Чинить антимікробну дію. 
Препарат активний відносно грампозитивних бактерій.  
Фармакокінетика. 
Препарат місцевої дії. Даних про всмоктування у кров та участь у метаболічних процесах 
організму не виявлено. 
 
Клінічні характеристики. 
Показання.  
Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої 
форми, а також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм. 
 
Протипоказання. 
Підвищена чутливість до компонентів препарату. 
 
Особливі заходи безпеки. 
Не допускати потрапляння препарату в очі. 
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров’ю. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 
При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, які містять 
органічні сполуки, може денатурувати білки, утворювати нові сполуки. 
Не сумісний з дезінфікуючими препаратами, які містять активний йод, хлор, луги (в тому числі 
розчин аміаку). 
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю. 
 
Особливості застосування. 
Не слід допускати потрапляння розчину на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься 
в препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Активність препарату суттєво 
зменшується у присутності сироватки крові.  
 
Застосування у період вагітності або годування груддю. 
Застосовувати. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. 



Не впливає. 
 
Спосіб застосування та дози. 
Наносити на поверхню шкіри, при порушенні її цілісності охоплювати навколишні здорові 
тканини. При захворюваннях очей змазувати краї повік. 
 
Діти. 
Застосовувати. 
 
Передозування.  
Не спостерігалося. 
 
Побічні реакції. 
Алергічні реакції (свербіж, кропив’янка). При попаданні розчину на слизову оболонку ока 
виникає печіння, сльозотеча, можуть з’явитися опіки. 
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря! 
 
Термін придатності. 
2 роки. 
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці. 
 
Умови зберігання. 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.  
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
 
Упаковка. 
По 25 мл у флаконі-крапельниці; по 25 мл у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці 
в пачці. 
 
Категорія відпуску.  
Без рецепта. 
 
Виробник. 
ПАТ «Галичфарм». 
 
Місцезнаходження виробника та адреса провадження його діяльності. 
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8. 
  



ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению лекарственного средства 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
VIRIDE NITENS 

 
Состав: 
действующее вещество: бриллиантовый зеленый; 
100 г раствора содержат бриллиантового зеленого – 1 г; 
вспомогательное вещество: этанол 60 %. 
 
Лекарственная форма. Раствор для наружного применения, спиртовый 1 %. 
Основные физико-химические свойства: прозрачная, интенсивно-зеленого цвета жидкость, с 
запахом спирта. 
 
Фармакотерапевтическая группа. 
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X. 
 
Фармакологические свойства. 
Фармакодинамика. 
Антисептическое средство для наружного и местного применения. Оказывает антимикробное 
действие. Препарат активный относительно грамположительных бактерий. 
Фармакокинетика. 
Препарат местного действия. Данных о всасывании в кровь и участии в метаболических 
процессах организма не выявлено. 
 
Клинические характеристики. 
Показания. 
Гнойно-воспалительные процессы кожи (пиодермия, фурункулез, карбункулез, блефарит) 
легкой формы, а также обработка операционного поля, кожных покровов после операций и 
травм. 
 
Противопоказания. 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
 
Особые меры безопасности. 
Не допускать попадания препарата в глаза. 
Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить 
здоровью. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 
При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые 
содержат органические соединения, может денатурировать белки, образовывать новые 
соединения. 
Не совместим с дезинфицирующими препаратами, содержащими активный йод, хлор, щелочь 
(в том числе раствор аммиака). 
При одновременном применении каких-либо других лекарственных средств нужно сообщить 
врачу. 
 
Особенности применения. 
Не следует допускать попадания раствора на слизистые оболочки, поскольку спирт, 
содержащийся в препарате, может вызвать ожоги, сильное раздражение. Активность 
препарата существенно уменьшается в присутствии сыворотки крови. 
 
Применение в период беременности или кормления грудью. 



Применять. 
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 
Не влияет. 
 
Способ применения и дозы. 
Наносить на поверхность кожи, при нарушении ее целостности охватывать окружающие 
здоровые ткани. При заболеваниях глаз смазывать края век. 
 
Дети. 
Применять. 
 
Передозировка. 
Не наблюдалось. 
 
Побочные реакции. 
Аллергические реакции (зуд, крапивница). При попадании раствора на слизистую оболочку 
глаза возникает жжение, слезотечение, могут появиться ожоги. 
В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу! 
 
Срок годности. 
2 года. 
Препарат нельзя применять после истечения срока годности, указанного на упаковке. 
 
Условия хранения. 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Упаковка. 
По 25 мл во флаконе-капельнице; по 25 мл во флаконе-капельнице, по 1 флакону-капельнице 
в пачке. 
 
Категория отпуска. 
Без рецепта. 
 
Производитель. ПАО «Галичфарм». 
 
Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.  
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8. 


	ИНСТРУКЦИЯ

