
Фармазолін
Показання до застосування:

Фармазолін призначають для симптоматичного лікування хворих на гострі
риніт алергічної природи, полінози, ларингіти, синусити, які супроводжуються
утрудненням носового дихання.  Застосовується також при отитах середнього
вуха і  набряк слизової оболонки носоглотки, для профілактики набряків при
діагностичних  і  хірургічних  маніпуляціях  у  носових  ходах.  Фармазолін
застосовують хворі з яскраво вираженими явищами набряку і гіперемії слизової
оболонки носа і носоглотки різноманітної етіології. Фармазолін 0,05% доцільно
призначати  пацієнтам,  які  раніше  НЕ  використовував  судинозвужувальні
препарати.  У  разі  недостатньої  ефективності  переходять  до  більш  високої
концентрації препарату (0,1%).

Спосіб застосування:
При скруті носового дихання і явищах набряку і гіперемії слизової оболонки

носа, і при інших показаннях. Дорослим і дітям старше 12 років закапують по 1-
3 краплі 0,05% або 0,1% розчину в кожну половину носа 1-3 рази на день.
Дітям від 6 до 12 років по 2-3 краплі, дітям від 6 місяців до 5 років - по 1-2
краплі 0,05% розчину 1-3 рази на день. Курс лікування кожним із препаратів
(0,05% або 0,1%) становить 3-5 днів. Дітям до 6 місяців закапують по 1 краплі
0,05% розчину в кожну ніздрю через  кожні  6-8 годин тільки під  ретельним
наглядом лікаря.

Побічні дії:
Можливі Побічні явища у вигляді печіння, поколювання, сухості в носі. При

тривалого застосування або частому використанні високих концентрацій можуть
відзначатися  набряк  слизової  оболонки  носа  (частіше  -  при  тривалому
застосуванні),  прояви  резорбтивного  ефекту  у  вигляді  запаморочення,
головного  болю,  безсоння,  блювання,  підвищення  артеріального  тиску,
серцебиття, порушення серцевого ритму, короткочасного порушення зору. При
особливо тривалого застосування лікарського препарату у високих дозах може
розвинутись депресивний стан.

Протипоказання:
Закритокутова форма глаукоми, атрофічний риніт. Артеріальна гіпертензія,

гіпертиреоз,  тахікардія,  виражений  атеросклероз,  підвищена  чутливість  до
препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами:

Фармазолін взаємодіє  з  іншими лікарськими засобами лише за наявності
резорбтивного ефекту. Препарати-адреноміметики других груп посилюють дію



Фармазоліну. Адренолитики і симпатолітики, антагоністи кальцію послаблюють
його  ефект.  Препарат  підсилює  гипертензивной  дію  трициклічних
антидепресантів та інгібіторів МАО на серцево-судинну систему.

Передозування:
При занадто частому закапуванні або використанні препарату підвищеної

концентрації можуть проявлятися симптоми передозування у вигляді головного
болю,  сухості  в  носі,  нудоти,  депресії,  підвищення  артеріального  тиску,
короткочасного порушення зору. Необхідно припинити використання препарату
і  застосувати  препарати-антагоністи:  симпатолітики  та а-Адреноблокатори
(фентоламін, тропафен), симптоматичну терапію. Якщо препарат був випадково
випитий,  необхідно  промити  шлунок,  прийняти  проносні  засоби  та
ентеросорбенти,  провести  лікування  а-Адреноблокаторами,  симптоматичну
терапію.

Форма випуску:

Краплі назальні
Упаковка:  10  мл  у  флаконі  поліетиленів  або  флаконі  поліетиленів  з

контролем розкриття.

Умови зберігання:
Препарат Фармазолін:
Список Б.  Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей

місці,  при  температурі  +  8-15  °  С.  Термін  зберігання  3  роки  у  флаконі
поліетиленів.  Термін  зберігання  1  рік  у  флаконі  поліетиленів  з  контролем
розкриття. Після відкриття флакона здатний 28 діб.

Умови відпустки: без рецепта.

Склад:

Препарат Фармазолін: міжнародна та хімічна назви: Xylometazoline; 2 (4-
1,1-диметилетил-2,6-діметілбензіл) -2-імідазоліну гідрохлорид; основні фізико-
хімічні  властивості:  прозора  безбарвна  рідина;  склад:  1  флакон  містить
ксилометазоліну гідрохлориду - 0,005 г або 0,01 г; допоміжні речовини: натрію
фосфат  двозаміщений,  натрію  фосфат  однозаміщений,  сорбіт,  декаметоксин,
трилон Б, вода для ін'єкцій - до 10 мл.

Інструкція  препарату  Фармазолін  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Фармазоліну з метою лікування,
його  дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  ососбистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


