
Левомеколь
Склад.
Діючі речовини Левомеколь: хлорамфенікол, метилурацил.

Фармакологічні властивості.
Левомеколь  -  комбінований  препарат  для  місцевого  застосування.

Препарат виявляє протизапальну, некролитическое та антимікробну дію.

Хлорамфенікол,  який  входить  до  складу  препарату  проявляє
бактеріостатичну дію. Воно досягається шляхом пригнічення біосинтезу білка в
клітині мікроорганізму. Чутливі до дії препарату грампозитивні і грамнегативні
аеробні та анаеробні бактерії.

Метилурацил  бере  участь  в  обміні  нуклеїнових  кислот,  посилює
регенерацію тканин в ранах, діє як протизапальний засіб.

Показання.
 гнійні рани;
 пролежні;
 інфіковані опіки;
 трофічні виразки;
 фурункули, карбункули.

Форма випуску.
Мазь по 25 г і 40 г у тубах.

Спосіб застосування.
Мазь Левомеколь призначена для зовнішнього застосування у дорослих і

дітей віком старше 3 років. Маззю просочують стерильні марлеві серветки, які
накладають на рану. Можливо введення мазі в гнійні порожнини через катетер
за  допомогою  шприца.  У  цих  випадках  мазь  Левомеколь  попередньо
підігрівають до 35-36 ° C. Перев'язки роблять щодня до повного очищення рани
від гнійно-некротичних мас. При ураженні великої площі тіла денна доза мазі не
повинна перевищувати 3г.

Мазь застосовується з першої доби пошкодження протягом 4 днів.

Діти.
Застосовується дітям від 3-х років.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Використання препарату під час вагітності та годування груддю можливе,

якщо потенційна користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду
або дитини.



Особливості по застосуванню.
При застосуванні Левомеколь більше 1 місяця, потрібно стежити за станом

периферичної картини крові.

Використання мазі Левомеколь може привести до сенсибілізації шкіри, що
супроводжується розвитком реакції підвищеної чутливості.

При  наявності  гнійних  або  некротичних  мас  антибактеріальну  дію
препарату зберігається.

Не допускати попадання мазі на слизову оболонку ока.

Протипоказання.
 алергічні реакції на компоненти препарату;
 псоріаз;
 екзема;
 грибкові ураження шкіри.

Побічні ефекти.
При  нанесенні  препарату  можливі  алергічні  реакції  шкіри,  свербіж,

місцевий набряк, можлива загальна слабкість. У таких випадках застосування
мазі необхідно припинити.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
Небажано  одночасно  використовувати  Левомеколь  з  препаратами,  що

пригнічують  кровотворення:  сульфаніламідами,  цитостатиками,  похідними
піразоліну, барбітуратами, етанолом.

Одночасний  прийом  з  еритроміцином,  нистатином,  леворином  підсилює
антибактеріальний ефект мазі, а з солями бензилпеніциліну - зменшує.

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

Препарат  не  впливає  на  здатність  керувати  транспортними  засобами  та
працювати з іншими механізмами.

Передозування.
Випадки передозування невідомі. При тривалому зовнішньому застосуванні

можлива контактна сенсибілізація, яка проявляється підвищеною чутливість при
наступних використань препарату. Терапія симптоматична.

Умови зберігання.
Зберігати при температурі від 8 ° С до 25 ° С в недоступному для дітей

місці.

Категорія відпустки.
Без рецепта.



Інструкція  препарату  Левомеколь  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні  Левомеколю 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!


