
Вазелін мазь
Склад

діюча речовина: вазелін.

Лікарська форма

Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості:

напівпрозора, м’яка на дотик маса білого або майже білого кольору, у
розплавленому стані злегка флуоресціює при денному світлі.

Фармакотерапевтична група

Засоби з пом’якшувальною та захисною дією. Код АТС  D02А С.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

Вазелін - очищена суміш твердих та рідких вуглеводнів, які одержують із
нафти. Вазелін має пом’якшувальний вплив на шкіру.

Фармакокінетика

При  зовнішньому  застосуванні  вазелін  практично  не  абсорбується  у
системний кровоток.

Клінічні характеристики

Показання.

Для пом'якшення шкіри рук та обличчя, у тому числі після впливу на
шкіру несприятливих температурних факторів.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до препарату.

Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій

Як індиферентна речовина, Вазелін не взаємодіє з іншими лікарськими
засобами.

Особливості застосування.

У разі необхідності після аплікації Вазелін витирати ватним або марлевим
тампоном і змивати теплою водою з милом.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

http://likicontrol.com.ua/atc-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/
http://likicontrol.com.ua/%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://likicontrol.com.ua/%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://likicontrol.com.ua/%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://likicontrol.com.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://likicontrol.com.ua/%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Немає протипоказань.

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

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Вазелін  застосовувати  зовнішньо.  У  невеликій  кількості  наносити  на
необхідну ділянку шкіри і легко втирати.

Діти.

Немає протипоказань щодо застосування.

Передозування

Невідоме.

Побічні реакції

В осіб із підвищеною чутливістю можливе подразнення, алергічні реакції.

Термін придатності 

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній  упаковці  при температурі  не вище 25 °С; не
допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г або по 50 г у контейнерах. По 20 г або по 25 г у тубах в пачці
або без пачки.

Категорія відпустку

Без рецепта.

Виробник.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження  виробника  та  його  адреса  місця
провадження діяльності.

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

Заявник.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

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



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