ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ІХТІОЛ
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: іхтіол;
1 супозиторій містить іхтіолу 200 мг;
допоміжні речовини:твердий жир.
Лікарська форма. Супозиторії.
Супозиторії торпедоподібної форми від чорно-коричневого до темно-коричневого кольору з запахом
іхтіолу. Допускається поява нальоту на поверхні супозиторія.
Назва і місцезнаходження виробника. ВАТ «НИЖФАРМ». Російська Федерація, 603950, Нижній
Новгород, ГСП-459, вул. Салганська, 7.
Фармакотерапевтична група. Засоби для місцевого застосування для лікування геморою та
анальних тріщин. Код АТС С05А Х.
Іхтіол, супозиторії має протизапальну, місцево знеболювальну, антисептичну дію. Протизапальна
дія пов’язана з пригніченням вивільнення медіаторів запалення. При ректальному застосуванні
препарат спричиняє подразнювальну дію на слизову оболонку прямої кишки, через що рефлекторно
підсилюється кровообіг в органах малого таза, що сприяє усуненню запалення у передміхуровій
залозі у чоловіків; у яєчниках, маткових трубах, матці - у жінок.
Показання для застосування.
У складі комплексного лікування геморою, сальпінгоофориту, ендометриту, простатиту.
Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосовувати з обережністю після оцінки
лікарем співвідношення ризик/користь.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими
механізмами. Не впливає.
Діти. Не застосовують дітям (до 18 років).
Спосіб застосування та дози. Застосовувати ректально. Звільнивши супозиторій з упаковки, ввести
глибоко у задній прохід після очищувальної клізми або довільного випорожнення кишечнику.
Застосовувати по 1 супозиторію 1-2 рази на добу. Тривалість курсу лікування визначає лікар
індивідуально. Зазвичай курс лікування становить 7-14 днів.
Передозування. Випадки передозування не описані.
Побічні ефекти. Можливі місцеві алергічні реакції, шкірні висипи, набряк, почервоніння у місці
введення препарату.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Несумісність з іншими
лікарськими засобами не описана.
Термін придатності. 2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при
температурі не вище 20 ºС.
Упаковка. По 5 супозиторіїв у блістері, по 2 блістери у картонній пачці.
Категорія відпуску. Без рецепта.

