
Гліцерин
Склад.
діюча речовина: гліцерин;

1 г рідини містить гліцерину 0,85 г;

допоміжна речовина: вода очищена.

Лікарська форма.
Рідина.

Основні  фізико-хімічні  властивості:  сиропоподібна,  масляниста  на
дотик, безбарвна або майже безбарвна прозора рідина. Дуже гігроскопічна.

Фармакотерапевтична група.
Засоби з пом’якшувальною та захисною дією. Код АТХ D02А Х.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.

Гліцерин  чинить  пом’якшувальну  дію  на  шкіру.  Гліцерин  також
застосовують як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну.

Фармакокінетика.

Гліцерин майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові
оболонки.

Показання.
Для  пом'якшення  шкіри  та  обробки  слизових  оболонок.  Як  основа  для

виготовлення лініментів та мазей.

Протипоказання.
Підвищена  індивідуальна  чутливість.  Наявність  пошкоджень  на  шкірі

(тріщини, відкриті рани).

Особливі заходи безпеки.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.



Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю.

У  період  вагітності  та  годування  груддю препарат  можна  застосовувати
тільки  тоді,  коли  очікувана  користь  від  застосування  для  матері  перевищує
потенційний ризик для плода / дитини.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

Дані відсутні.

Спосіб застосування та дози.
Зовнішньо  обробляти шкіру та  слизові  оболонки,  робити аплікації  30  %

розчином на суху шкіру (препарат розводити водою у співвідношенні 1:3).

Діти.

Безпека і ефективність застосування гліцерину дітям не встановлена.

Передозування.
Не виявлено.

Побічні реакції.
Не виявлені.

Термін придатності.
5 років.

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

у недоступному для дітей місці.

Упаковка.
По 25 г у флаконі; по 1 флакону у пачці або без пачки.

Категорія відпуску.
Без рецепта.

Виробник.
ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження  виробника  та  його  адреса  місця  провадження
діяльності.

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

Інструкція  препарату Гліцерин  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою.  Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні Гліцерину  з  метою лікування,



його  дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


