Сульфацил натрію
Склад.
Діюча речовина Сульфацилу - сульфацил натрію.
Фармакологічні властивості.
Сульфацил - антимікробний препарат групи сульфаніламідів.
Виявляє бактеріостатичну дію щодо грампозитивних і грамнегативних
бактерій, стрептококів, пневмококів, гонококів, кишкової палички.
Показання.
Інфекційно-запальні
препарату мікрофлорою:




захворювання

очей,

спричинені

кон'юнктивіти, кератити, блефарити, гнійні
бленнорея;
гонорейні захворювання очей у дорослих;
профілактика бленореї у новонароджених.

чутливою

виразки

до

рогівки,

Форма випуску.
 краплі очні 200 мг / мл по 5 мл, 10 мл у флаконі;
 краплі очні 300 мг / мл по 5 мл, 10 мл у флаконі.
Спосіб застосування.
Дорослим застосовувати розчин 300 мг / мл по 2-3 краплі в уражене око 56 разів на добу (через кожні 4-5 годин).
Дітям у віці старше 2 місяців застосовувати розчин 200 мг / мл по 1-2
краплі в уражене око 4-5 разів на добу.
Курс лікування визначає лікар залежно від характеру та
захворювання. В середньому тривалість курсу становить 7-10 днів.

тяжкості

Діти.
Не рекомендують крапель очних 200 мг / мл у дітей у віці до 2 місяців.
Краплі очні 300 мг / мл трохи застосовують дітям.
Застосування в період вагітності або годування груддю.
Препарат може застосовуватися під час вагітності або годування груддю,
тільки якщо потенційна користь для матері перевищує потенційний ризик для
плода / дитини.
Особливості по застосуванню.

Тривале використання місцевих антибактеріальних засобів може призвести
до надмірного росту патогенних мікроорганізмів, в тому числі грибів, а також до
розвитку нечутливості бактерій до сульфаніламідів.
Сенсибілізація
може
проявлятися
при
повторному
сульфаніламідів або як результат перехресної чутливості
сульфаніламідами.

призначенні
між різними

Протипоказання.
Гіперчутливість до компонентів препарату і сульфаніламідів в анамнезі.
Побічні ефекти.
 місцеве подразнення, поколювання, печіння;
 бактеріальні та грибкові виразки рогівки;
 неспецифічний кон'юнктивіт, гіперемія кон'юнктиви;
 приєднання вторинної інфекції і алергічні реакції.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
При спільному застосуванні препарату з новокаїном, тетракаїн, бензокаїном
- бактеріостатичний ефект знижується.
Дифенін, ПАСК, саліцилати посилюють токсичність препарату.
При застосуванні препарату з антикоагулянтами непрямої дії підвищується
їх специфічна активність.
Сульфацил при місцевому застосуванні несумісний із солями срібла.
Здатність
впливати
на
швидкість
автотранспортом або іншими механізмами.
Чи не досліджувалася.

реакцій

при

керуванні

Передозування.
При частому застосуванні препарату можливі почервоніння,
набряк повік, значне подразнення слизової оболонки ока.
При необхідності
лікування.

припинення

вживання

препарату

і

симптоматичне

Умови зберігання.
В захищеному від світла місці при температурі 8-15 ° C.
Упаковка.
По 5 мл або 10 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці з картону.
Категорія відпуску.
За рецептом.

свербіж,

Виробник.
ПАТ «Фармак».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його
діяльності.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.
Інструкція препарату Сульфацил натрію представлена виключно з
ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Сульфацилу натрію
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!

