
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

 
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3% 

 
Состав лекарственного средства:  
действующие вещества: 100 мл раствора содержат водорода пероксида раствор 30% - 10 
г; вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), вода очищенная.    
 
Лекарственная форма. Раствор для наружного применения. 
 
Прозрачная бесцветная жидкость без запаха. 
 
Название и местонахождение производителя. 
ПАО «Биолик», Украина,  
24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Ленина, 118. 
 
Название и местонахождения заявителя. 
ООО «Украинская фармацевтическая компания». 
Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1У. 
 
Фармакотерапевтическая группа. 
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код  АТС D08A X01. 
  
При контакте раствора перекиси водорода 3% с поврежденной кожей и слизистыми 
оболочками высвобождается активный кислород, который способствует очищению 
раневой поверхности и инактивации органических веществ (протеин, кровь, гной). При 
применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества 
микроорганизмов. Препарат обладает кровоостанавливающим эффектом. 
 
Показания к применению.  
Препарат применяют для остановки капиллярного кровотечения при поверхностном 
повреждении тканей, носовых кровотечениях, для обработки слизистой оболочки при 
стоматитах, пародонтите, ангинах, гинекологических заболеваниях, а также при гнойных 
ранах. 
 

Противопоказания. 

Повышенная чувствительность к препарату.  
 
Особые меры безопасности при применении. 
Применение раствора на повязку обеспечивает безболезненное снятие ее с раны. Большое 
количество образующейся пены способствует механическому очищению раны от гноя и 
тканевого детрита. Препарат следует с осторожностью применять для обработки глубоких 
ран и орошения полостей, учитывая возможность эмболии. 
Препарат нестабилен в щелочной среде, в присутствии металлов, сложных радикалов 
некоторых оксидов, а также в освещенном и теплом месте. Следует избегать попадания 
раствора в глаза. 
Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может 
навредить здоровью. 
 



Особые предостережения. 
Применение в период беременности или кормления грудью.  
Применяют. 
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 
другими механизмами. 
Не влияет. 
 
Дети. 
Применяют. 
 

Способ применения и дозы.  

Раствор перекиси водорода 3% нанести на поврежденный участок кожи для дезинфекции 
ран per se (т.е. без разведения). Для полоскания растворяют 1 столовую ложку в 1 стакане 
воды; для аппликаций, обработки раневых поверхностей, остановки кровотечения 
(капиллярного) пораженные участки обрабатывают тампоном, пропитанным раствором 
перекиси водорода. Продолжительность лечения зависит от достигнутого эффекта. 
 
Передозировка.    
Не наблюдалось. 
 
Побочные эффекты.  
Возможно ощущение жжения в момент обработки раны. В некоторых случаях при 
индивидуальной чувствительности к компонентам препарата возможно возникновение 
местных аллергических реакций. При длительном применении для обработки слизистой 
оболочки рта возможна гипертрофия сосочков языка. 
В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу! 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий.  
Взаимодействие пока неизвестно. 
 
Срок годности. 
2 года. 
Не использовать 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 50 мл во флаконах и по 100 мл в банках или флаконах.  
 
Категория отпуска. Без рецепта. 



 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства охорони
 здоров’я України
 09.11.12  № 902

 Реєстраційне посвідчення
 № UA/6318/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3%

Склад лікарського засобу: 
діючі речовини: 100 мл розчину містять водню пероксиду розчин 30 % – 10 г;
допоміжні речовини: натрію бензоат (Е 211), вода очищена.   

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора, безбарвна рідина без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.
ПАТ«Біолік».                 
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118.

Фармакотерапевтична група.
Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС D08A  X01.

При контакті розчину Перекису водню 3 % з ушкодженою шкірою та слизовими оболонка-
ми вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації 
органічних речовин (протеїн, кров, гній). При застосуванні препарату відбувається лише 
тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів. Препарат має кровоспинний ефект.

Показання для застосування. 
Препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні 
тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонти-
тах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах.

Протипоказання. 
Підвищена чутливість до препарату. 

Належні заходи безпеки при застосуванні.
Застосування розчину на пов’язку забезпечує безболісне зняття її з рани. Велика кількість 
піни, що утворюється, сприяє механічному очищенню рани від гною і тканинного детриту. 
Препарат слід з обережністю застосовувати для обробки глибоких ран та зрошення порож-
нин, враховуючи можливість емболій. 
Препарат нестабільний у лужному середовищі, у присутності металів, складних радикалів дея-
ких оксидантів, а також в освітленому і теплому місці. Слід уникати потрапляння розчину в очі. 
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров’ю.



Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. 
Застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або ро-
боті з іншими механізмами.
Не впливає.

Діти.
Застосовують.

Спосіб застосування та дози.  
Розчин Перекису воденю 3 % наносять на ушкоджену ділянку шкіри для дезінфекції ран per 
se (тобто без розведення). Для полоскання розчиняють 1 столову ложку в 1 склянці води; 
для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділян-
ки обробляють тампоном, просоченим розчином перекису водню. Тривалість лікування 
залежить від досягнутого ефекту.

Передозування.  
Не спостерігалося.

Побічні ефекти.
Можливе відчуття печіння в момент обробки рани. У деяких випадках при індивідуальній 
чутливості до компонентів препарату можливе виникнення місцевих алергічних реакцій. 
При тривалому застосуванні для обробки слизової оболонки рота можлива гіпертрофія 
сосочків язика.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 
Взаємодія поки що невідома.

Термін придатності. 2 роки.
Препарат не можна застосовувати 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 50 мл у флаконах та по 100 мл у банках або флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду. 09.11.2012.
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