ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
11.05.12 № 345
Реєстраційне посвідчення
№ UA/6098/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МЕРКУРІД
(MERCUREID)

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 г гранул містить меркуріусу корозівусу С6 (hydrargyri dichloridum С6) – 270 мкг, цистеїну С6 (cysteinum С6) -240 мкг;
допоміжна речовина: крупка цукрова.
Лікарська форма. Гранули.
Гранули однорідні за забарвленням, кулеподібної форми, білого кольору з кремуватим або сіруватим відтінком.
Назва і місцезнаходження виробника.
ПАТ «Біолік», 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118.
Назва і місцезнаходження заявника.
TOB «Меркурід». 65110, м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71.
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.
Препарат має протизапальні, імуномодулюючі, дезінтоксикаційні властивості. Сприяє активації захисних сил організму, підвищує
працездатність і загальну неспецифічну резистентність (опірність до захворювань). Нормалізує фактори протипухлинного (TNFα),
противірусного, протипаразитарного (sIgA) захисту. При захворюваннях на хронічний бактеріальний простатит покращує
сечовипускання, зменшує біль, підвищує якість життя і сексуальні можливості.
Показання для застосування.
У комплексній терапії запальних процесів при захворюваннях органів дихання (ангіна, ларингіт, бронхіт, пневмонія), сечостатевої системи
(пієлонефрит, простатит, аднексит), шлунково-кишкового тракту (гастрит, ентероколіт, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої
кишки), ендокринної системи (тиреоїдит), опорно-рухового апарату (артрит, ревматизм, міозит, хвороба Бехтерєва), при лімфаденітах.
Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Належні заходи безпеки при застосуванні.
Хворим на цукровий діабет слід враховувати, що препарат містить цукор.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Дані щодо застосування Меркуріду у період вагітності або годування груддю відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції під час керування автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не виявлена.
Діти. Не призначати дітям до 6 років.
Спосіб застосування та дози.
Препарат застосовують сублінгвально. Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування, у разі необхідності гранули можна
розчинити у невеликій кількості води. Дорослим рекомендується приймати по 7 гранул 3 рази на день; дітям з 6 років – по 3 гранули 3 рази
на день.
У гострих випадках протягом перших 2 годин приймати разову дозу кожні 15 хв до настання покращення стану, але не більше 8 разів,
після чого приймати 3 рази на день. Приймати за 15-20 хв до їди, або через годину після їди.
Курс лікування – 3-4 тижні.
Для досягнення стійкого результату рекомендується повторення курсу лікування з інтервалом 2 тижні.
Передозування.
Випадків передозування не виявлено. У разі появи неприємних симптомів слід припинити приймання препарату і проконсультуватися з
лікарем.
Побічні ефекти.
У хворих з підвищеною чутливістю до будь-яких компонентів препарату можливий розвиток реакцій гіперчутливості.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Не виявлено.
Термін придатності. 3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 10 г, по 15 г, по 20 г, по 30 г у баночках або контейнерах.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду. 11.05.2012
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Состав лекарственного средства:
действующие вещества: 1 г гранул содержит меркуриуса коррозивуса С6 (hydrargyri dichloridum С6) – 270 мкг, цистеина С6 (cysteinum
С6) – 240 мкг;
вспомогательное вещество: крупка сахарная.
Лекарственная форма. Гранулы.
Гранулы однородные по окраске, шарообразной формы, белого цвета с кремовым или сероватым оттенком.
Название и местонахождение производителя.
ПАО «Биолик», 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Ленина, 118.
Название и местонахождение заявителя.
ООО «Меркурид», 65110, г. Одесса, ул. Раскидайловская, 69/71.
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.
Препарат обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими, дезинтоксикационными свойствами. Способствует активации
защитных сил организма, повышает работоспособность и общую неспецифическую резистентность (сопротивляемость к заболеваниям).
Нормализует факторы противоопухолевой (TNFα), противовирусной, противопаразитарной (sIgA) защиты. При заболеваниях хроническим
бактериальным простатитом улучшает мочеиспускание, уменьшает боль, повышает качество жизни и сексуальные возможности.
Показания к применению.
В комплексной терапии воспалительных процессов при заболеваниях органов дыхания (ангина, ларингит, бронхит, пневмония),
мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, аднексит), желудочно-кишечного тракта (гастрит, энтероколит, язвенная болезнь желудка
и дванадцатиперстной кишки), эндокринной системы (тиреоидит), опорно-двигательного аппарата (артрит, ревматизм, миозит, болезнь
Бехтерева), при лимфаденитах.
Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Надлежащие меры безопасности при применении.
Больным на сахарный диабет следует учитывать, что препарат содержит сахар.
Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Данные относительно применения Меркурида в период беременности или кормления грудью отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
Не выявлена.
Дети.
Не назначать детям до 6 лет.
Способ применения и дозы.
Препарат применяют сублингвально. Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания, при необходимости гранулы
растворить в небольшом количестве воды. Взрослым рекомендуется принимать по 7 гранул 3 раза в день; детям с 6 лет – по 3 гранулы
3 раза в день.
В острых случаях в течение первых 2 часов принимать разовую дозу каждые 15 минут до наступления улучшения состояния, но не более
8 раз, после чего принимать 3 раза в день. Принимать за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды.
Курс лечения – 3-4 недели.
Для достижения устойчивого результата рекомендуется повторение курса лечения с интервалом 2 недели.
Передозировка.
Случаев передозировки не выявлено. В случае появления неприятных симптомов следует прекратить прием препарата и
проконсультироваться с врачом.
Побочные эффекты.
У больных с повышенной чувствительностью к любым компонентам препарата возможно развитие реакций гиперчувствительности.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Не выявлено
Срок годности. 3 года.
Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка.
По 10 г, по 15 г, по 20 г, по 30 г в баночках или контейнерах.
Категория отпуска. Без рецепта.
Дата последнего просмотра. 11.05.2012

