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ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КСЕРОФОРМ

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: Bismuth Tribromophenate;
1 контейнер містить вісмуту трибромфеноляту (ксероформу) 7 г.
Лікарська форма.
Порошок нашкірний.
Аморфний порошок жовтого кольору зі слабким специфічним запахом.
Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ «Исток-Плюс».
Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4.
Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби
Код АТС D08A X.
Вісмуту трибромфенолят (ксероформ) має антисептичні, в’яжучі та підсушуючі
властивості. Дія препарату полягає у взаємодії з білками тканин
з утворенням
альбумінатів, які подібно захисній плівці оберігають чутливі нервові закінчення від
подразнення, а також у звуженні судин, зменшенні їх проникності (зменшується ексудація)
і інгібуванні ферментів; взаємодія з білками мікроорганізмів пригнічує їхню
життєдіяльність.
Показання для застосування.
Як в яжучий, підсушуючий та антисептичний засіб при запальних захворюваннях шкіри.
Протипоказання.
,
Підвищена індивідуальна чутливість.
«

Належні заходи безпеки при застосуванні.
Не допускати потрапляння препарату в очі.
Особливі застереження.
Застосування в період вагітності або годування груддю.
Немає даних щодо застосування у період вагітності або годування груддю, тому препарат
слід призначати тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує
потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі
з іншими механізмами
Не впливає.
Діт и
Ефективність і безпека при застосуванні препарату дітям не встановлені. З цієї причини
його застосування можливе тільки під наглядом та за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.
Застосовують зовнішньо, порошок наносять на уражені ділянки шкіри. Термін лікування
залежить від перебігу захворювання та встановлюється лікарем індивідуально.
Передозування.
Дані відсутні.
Побічні ефекти.
Не відзначалося.
У разі появи будь-яких небажаних
проконсультуватися з лікарем.

реакцій

лікування

слід

припинити

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Не встановлена.
Термін придатності.
5 років.
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище +30 °С в недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 7 г порошку у контейнері.
Категорія відпуску.
Без рецепта.
Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
вщомими даними щодо застосування
лікарського засобу
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