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Реестрацшне посвщчення

1НСТРУКЦ1Я 
для медичного застосування лжарського засобу

Л О РА Н ГШ

Сюзад:
diioni речовини: гексетидин, холшу салщилат, хлорбутанолу гемшдрат;
50 мл розчину мютять гексетидину 0,05 г, холшу салщилату 0,25 г, хлорбутанолу 
гем тдрату 0,125 г;
допомЬ/сш речовини: пропюнова кислота, натр1ю сахаринат, полюорбат 20, лимонна ол1я, 
ан1сова ол1я, м ’ягна ол1я, цинеол, етанол 96 %, ментол, метилсал1цилат, вода очищена.

Лжарська форма. Спрей для ротово! порожнини.
Основт ф1зико-х1м1чш enacmueocmi: прозора рщина 3i специф1чним ароматним запахом та 
спиртово-лимонним смаком. Допускаеться наявшсть опалесценцй.

Фармакотерапевтична група.
Засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.
Код ATX R02A А20.

Фармаколог1чт enacmueocmi.
Фармакодинамжа.
Д1я препарату зумовлена трьома активними шгред1ентами.
Антибактер1альна та протигрибкова актившеть.
Гексетидин мае антибактер1альний вплив як на грампозитивн1, так i на грамнегативш 
штами мжрооргашзм1в, як на аероби, так i на анаероби.
Необх1дно вщзначити, що на аеробш штами в1н мае загалом бактер1остатичний вплив, 
бактерицидна д1я -  слабка. На анаеробн1 штами гексетидин мае виражений бактерицидний 
вплив. Мехашзм ди полягае у конкурентн1й дй з т1ам1ном: структура гексетидину схожа 
на структуру йамш у, необхщного для росту мшрооргашзм1в.
Протизапальна актившеть.
Хол1ну сал1цилат чинить аналгезуючу, жарознижувальну та протизапальну д!ю. 
Знеболювальна актившеть.
Хлорбутанолу гемшдрат чинить аналгезуючу д1ю.
Фармакоктетика.
Активн1 речовини ф1ксуються на слизовш оболонщ ротово! порожнини, звщки вони 
поступово вив1льняються.

Клппчш характеристики.
Показания.
Мюцеве л1кування шфекцшних захворювань i запальних процеав ротово!' порожнини та 
глотки:
- анпни, rocTpi та хрон1чн1 тонзилгш, фаринпти, ларинпти;
- гшпвгги, стоматити, афти.



Протипоказання.
Дитячий в к  до 6 роюв.
ГПдвшцена чутливють до будь-якого компонента препарату.
Дтросфчний фаринпт.

ВзаемоЫя з тшими лшарськими засовами та iuuii вида взаемодш.
Не застосовувати разом з препаратами, що мютять антисептики.
Гексетидин може бути шактивований лужними розчинами.

Особливоснй застосування.
При застосуванш препарат не ковтати та уникаги контакту з очима, оскшьки препарат 
м1стить етанол.
Препарат слщ з обережнютю застосовувати пащентам з enuiencieio. Препарат може 
зменшувати епшептичний nopir та викликати судоми у дггей.
3 обережнютю застосовувати пащентам 3i схильнютю до алерпчних реакцш, включаючи 
астму.
Оскшьки препарат мютить етанол, його слщ з обережнютю призначати пащентам i3 
захворюванням печшки.
Не рекомендуеться тривале застосування, оскшьки може змшитися природна мкробна 
р1вновага ротово! порожнини та горла, де е ризик бактер1ального та грибкового 
розповсюдження.
При появ1 загальних клппчних ознак бактер1ально1 1нфекцп потр1бно передбачити 
загальну антибактер1альну T ep an iio .
Якгцо симптоми збершаються довше 5 дн1в i/або п!двищена температура тша, необхщно 
переглянути тактику лшування.

Застосування у  nepiod eacinutocmi або годування груддю.
У перюд BariTHocTi або годування груддю препарат застосовують лише за призначенням 
лжаря i лише тод1, коли користь вщ застосування препарату для матер! перевищуе ризик 
для плода.

Здатшстъ впливати на швидтсть реакци при керуванш автотранспортом або з тшими 
мехашзмами.
Препарат мютить етанол. Вод1ям не рекомендуеться керувати автомобшем протягом 30 
хвилин тел я  застосування препарату.

Cnocid застосування та дози.
Застосовуеться як мюцевий 3aci6 для зрошення ротово! порожнини.
Дорослим та дням  вшом вщ 15 роюв: 1 розпилення 4-6 раз1в на добу.
Дням в1ком в щ  6 до 15 роюв: 1 розпилення 2-3 рази на добу.
Курс лжування -  не довше 5 дшв.

Д т и.
Протипоказано дНям вжом до 6 роюв.

Передозування.
Повщомлень щодо передозування препарату не надходило.
Внаслщок всмоктування достатньо’1 кшькост1 спрею для ротово!' порожнини може 
виникнути алкогольна штоксикащя через вмют етилового спирту.
Виникнення гостро! алкогольно! 1нтоксикацн малоймов1рне. Якщо дитина проковтнула 
значну дозу препарату, може виникнути алкогольна штоксикащя через вмют етилового 
спирту.
Концентращя гексетидину в препарат! не е токсичною, якщо препарат застосовуеться за 
призначенням.



Не спостершалося випадюв надм1рного застосування гексетидину, яю б призводили до 
виникнення реакцш гшерчутливосп.
Лщування передозування е симптоматичним. У pa3i проковтування дитиною BMicTy 
флакона слщ негайно звернутися до лжаря. Необхщно розглянути можливють 
промивання шлунка протягом 2 годин те л я  ковтання та вжити заход1в, спрямованих на 
усунення ознак алкогольно! штоксикацп.

ПоЫчт реакцп.
3 боку iMywwi системы: реакцп гшерчутливост! , включаючи кропив’янку,
ангюневротичний набряк, ларингоспазм, бронхоспазм.
3 боку нервовог системы'. агевз1я, дисгевз1я, змша смакових вщчугпв протягом 48 годин 
(вщчуття солодкого може дв1ч1 змшюватися на вщчуття ripKoro).
3 боку дихалъног системы: кашель, задишка.
3 боку mpaeuoi системы: сухють у ротф дисфапя, збшынення слинних залоз, бшь при 
ковтанн1. При випадковому проковтуванш препарату можуть виникнути шлунково- 
кишков! розлади, насамперед нудота i блювання.
3 боку иш ри i nidtuKipuo'i клтковини\ алерпчний контактний дерматит.
Загальш порушення та стан м1сця застосування: мюцев1 реакцп - оборотна змша кольору 
зуб1в та язика; чутлив!сть слизово! оболонки, а саме печшня, вщчуття ошмшня; 
подразнення (бол!сшсть, вщчуття жару, сверб1ж) язика та/або слизово! оболонки ротово! 
порожнини; зниження чутливостц парестез1я слизово! оболонки; запалення; пухирщ; 
виникнення виразок на слизовш оболонщ.
У раз1 виникнення будь-яких небажаних реакцш слщ припинити лшування та звернутися 
до лiкаря.

Термт приватности
2 роки.

Умови збершання.
Збершати при температур! не вище 25 °С.

Упаковка.
По 50 мл у флакон! з темного скла з гвинтовою горловиною та розпилювачем, який 
нагвинчуеться на флакон. По 1 флакону в пачщ з картону.

K a T e r o p ia  вщпуску.
Без рецепта.

Виробник.
ТОВ “М!крофарм”.

М!сцезнаходження виробника та його адреса мкця провадження д1яльность
Украша, 61013, м. Харк1в, вул. Шевченка, 20.

Дата останнього перегляду. Узгоджено з матереалами 
реестрацшного досье та дсютов1рно 

вщомими даними щодо застосуванняУзгоджено з материалами 
реестращйного досье та достоверно 

вёдомими даними щодо застосування 
лекарського засобу
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