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I Н С Т Р У К Ц І Я  

для медичного застосування лікарського засобу 

БАЛЬЗАМІЧНИЙ   ЛІНІМЕНТ  
(за Вишневським) 

 

Склад: 
діючі речовини: дьоготь березовий, ксероформ;   
1 г лініменту містить дьогтю березового – 30 мг, ксероформу – 30 мг; 
допоміжні речовини:  кремнію діоксид колоїдний безводний, олія рицинова. 
 

Лікарська форма. Лінімент. 
Основні фізико-хімічні властивості: однорідний лінімент від світло-жовтого до бурого 
кольору зі специфічним запахом. 
 

Фармакотерапевтична група.  
Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ  D08A  X. 
 

Фармакологічні властивості. 
Фармакодинаміка. 
Препарат чинить слабку дезінфікуючу, в’яжучу, місцеву подразнювальну дію. Внаслідок 
слабкої подразнювальної дії на рецептори тканин сприяє прискоренню процесу регенерації, 
нормалізуючи кровообіг у тканинах, посилюючи процеси ороговіння епідермісу.  
 

Клінічні характеристики. 
Показання.  
Абсцеси, фурункули, пролежні, лімфаденіти, лімфангіти, опіки, відмороження, трофічні 
виразки. 
 

Протипоказання.  
Підвищена чутливість до дьогтю, ксероформу або до інших компонентів препарату.  
 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть 
утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. 
 

Особливості застосування. 
Лінімент призначений тільки для зовнішнього застосування. Перед накладанням пов’язки рану 
слід очистити від некротичних тканин, розкрити пухирі, промити антисептичним розчином.  
Не можна допускати потрапляння лініменту на слизові оболонки. Руки після  нанесення 
лініменту слід ретельно вимити для запобігання потрапляння залишків мазі в очі, ніс, рот.                    
У разі потрапляння промити великою кількістю води.  
Дьоготь березовий, що входить до складу бальзамічного лініменту, здатний підвищувати 
чутливість до сонячного світла, тому влітку слід уникати перебування на сонці під час 
лікування препаратом. 
Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров’я погіршиться, або 
виникнуть небажані явища, необхідно припинити застосування препарату та звернутися за 
консультацією до лікаря щодо подальшої терапії. 
 



 
 
Застосування у період вагітності або годування груддю.  
Оскільки безпеку та клінічну ефективність препарату у період вагітності або годування 
груддю не вивчали, призначати його можна з урахуванням співвідношення користь – ризик. 
 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами.  
Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими 
механізмами не описаний. 
 

Спосіб застосування та дози.  
Дорослим лінімент застосовувати зовнішньо: наносити на уражені ділянки шкіри. На рани 
накласти просочену препаратом стерильну серветку або стерильну пов’язку. Пов’язку 
змінювати 1 раз у 2-3 дні. Тривалість курсу лікування – від 6 до 20 діб. 
 

Діти.  
Препарат не застосовувати дітям. 
 

Передозування.  
Не описане. 
 

Побічні реакції.  
Алергічні реакції (у тому числі шкірні висипання, свербіж). При тривалому застосуванні 
можливе подразнення шкіри. 
 

Термін придатності. 5 років. 
                  
Умови зберігання.  
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному 
для дітей місці. 
 
Упаковка.  
Контейнери по 25 г та по 50 г; туби по 20 г, по 25 г та по 40 г у пачці або без пачки.                           
 
Категорія відпуску.  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. 
        
       Дата останнього перегляду. 17.01.2018 
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