ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МЕТИЛУРАЦИЛ

(METHYLURACIL)
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: метилурацил;
1 г мазі містить метилурацилу 100 мг (0,1 г);
допоміжні речовини: парафін білий м’який, ланолін, вода очищена.
Лікарська форма. Мазь.
Мазь від білого з жовтуватим відтінком до світло-жовтого кольору.
Назва і місцезнаходження виробника.
ВАТ«Нижфарм», Російська Федерація.
603950, м. Нижній Новгород, ГСП-459, вул.Салганська, 7.
Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування ран та виразкових уражень.
Код АТС D03А Х16.
Препарат має анаболічну та антикатаболічну активність, прискорює процеси клітинної регенерації
та загоєння ушкоджених тканин, чинить протизапальну дію.
Метилурацил при зовнішньому застосуванні у незначних кількостях потрапляє у системний
кровотік.
Показання для застосування.
Рани, що погано загоюються, опіки (термічні, хімічні, променеві), бульозні дерматити.
З профілактичною метою для попередження реакцій шкіри при опроміненні новоутворень з
невисокою радіочутливістю, зменшення радіоепітеліїту та пізніх зрощень стінок (оклюзій) піхви – у
випадку променевої терапії новоутворень геніталій.
Протипоказання.
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату, гострі та хронічні форми лейкозу,
лімфогранулематоз, злоякісні захворювання кісткового мозку, шкірні висипи, надмірність грануляцій
у рані.
Належні заходи безпеки при застосуванні.
Застосування у дітей старше3-х років, у період вагітності або годування груддю рекомендується під
наглядом лікаря.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
У період вагітності або годування груддю препарат можна застосовувати за призначенням та під
наглядом лікаря, якщо на думку лікаря, очікувана користь від застосування переважає потенційний
ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими
механізмами.
Діти.
Застосують дітям старше 3 років.

Спосіб застосування та дози.
Застосовують зовнішньо, місцево.
Для лікування гострих бульозних променевих дерматитів, опіків, ран та виразок мазь застосовують
місцево. Мазь наносять на уражені ділянки тонким шаром у кількості 5-20 г щоденно протягом 15-30
днів.
Для лікування радіоепітеліїту та пізніх променевих ушкоджень піхви мазь застосовують у пухких
тампонах.
Передозування.
Про випадки передозування Метилурацилом не повідомлялось. При правильному застосуванні
препарату передозування неможливе.
Побічні ефекти.
Можливі алергічні реакції, подразнення шкіри (почервоніння, свербіж та нетривале печіння шкіри),
шкірні висипання.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
При одночасному застосуванні Метилурацил посилює дію антибактеріальних засобів, уповільнює
розвиток резистентності до них мікроорганізмів.
Термін придатності. 3 роки 6 місяців
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати у сухому місці при температурі не вище 20 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка. По 25 г мазі в тубах, по 1 тубі в коробці.
Категорія відпуску. Без рецепта.

