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ЕСПОЛ

Склад лікарського засобу: 
діюча речовина: 1 г мазі містить перцю стручкового 
(Сapsicum annuum) екстракту густого в перерахуванні 
на 1,8 % вмісту капсаіциноїдів 100 мг (екстрагент етанол 
80 %);
допоміжні речовини: диметилсульфоксид, евкаліптова 
олія, лавандова олія, хлороформ, ланолін, парафін бі-
лий м’який.
Лікарська форма. Мазь. Густа однорідна маса від 
світло-бурого до червонувато-бурого кольору, зі специ-
фічним запахом.
Назва і місцезнаходження виробника.
ПАТ «Лубнифарм».
вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 
37500.
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовують-
ся місцево при болях у суглобах і м’язах. Різні препарати. 
Код АТС М02А Х10. 
Мазь Еспол чинить відволікаючу і знеболювальну дію. 
Втирання в шкірні покриви спричиняє розширення по-
верхневих судин і місцеве поліпшення кровообігу. Через 
5-10 хв на місці втирання з’являється гіперемія і відчуття 
теплоти. Діюча речовина мазі в системний кровообіг не 
всмоктується.
Показання для застосування. Міалгія, невралгія, люм-
баго, попереково-крижовий радикуліт, при забоях без 
порушення цілісності шкіри, при розтягненні і розриві 
м’язів, лікуванні наслідків переломів. 
Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість 
до компонентів препарату. Бронхіальна астма, ниркова 
та печінкова недостатність, недостатність кровообігу, 
глаукома, катаракта, стенокардія, інсульт, ушкодження, 
порушення цілісності шкіри, відкриті рани, екземи, ак-
тивна стадія будь-якого запального процесу, гнійні за-
хворювання шкіри. Вагітність і період годування груддю. 
Дитячий вік до 12 років.
Належні заходи безпеки при застосуванні. Перед за-
стосуванням тубу вийняти з холодильника та тримати 
при кімнатній температурі протягом 2 годин. Звернути 
особливу увагу на попередження потрапляння мазі на 
слизові оболонки, ушкоджену шкіру, відкриті рани. За-
побігати потраплянню препарату в очі. Мазь втирати у 
шкірні покриви тільки за допомогою аплікатора. Після за-
стосування мазі слід ретельно вимити руки. 
Особливі застереження. 
Застосування у період вагітності або годування 
груддю. Не застосовують.
Здатність впливати на швидкість реакції при керу-
ванні автотранспортом або роботі з іншими меха-
нізмами. Не впливає.

Діти. Не застосовують дітям віком до 12 років. Дітям не 
застосовувати зігріваючі пов’язки. 
Спосіб застосування та дози. Перед застосуванням тубу 
вийняти з холодильника та тримати при кімнатній темпе-
ратурі протягом 2 годин. Дорослим і дітям старше 12 років 
призначають тільки для зовнішнього застосування. 
Мазь наносять 2-3 рази на добу на шкіру (тільки на бо-
лючу ділянку) до появи в ній відчуття тепла або легкого 
поколювання, в кількості приблизно 0,2 г на 1 см2 і злегка 
втирають за допомогою аплікатора. Для посилення дії 
препарату можливе використання сухого зігріваючого 
закутування болючих місць.
Тривалість застосування визначається індивідуально лі-
карем і зазвичай становить від 1 до 10 діб.
Після нанесення мазі необхідно ретельно вимити руки. 
Після процедури мазь, що залишилася на шкірі, видаля-
ють серветкою, змоченою мильною водою.
Передозування. Поява алергічних реакцій у вигляді 
шкірних висипань, кропив’янки, лущення шкіри.
Лікування: після появи ознак передозування видалити 
мазь, що залишилася на шкірі, серветкою, змоченою 
мильною водою, і звернутися до лікаря. Терапія симпто-
матична.
Побічні ефекти.
З боку шкіри: свербіж, злущування шкіри у місці застосу-
вання, почервоніння шкіри, відчуття тепла та висипання 
на місці нанесення мазі, м’яке печіння, поколювання, кон-
тактна екзема.
Реакції підвищеної чутливості: можливий ангіоневро-
тичний набряк. 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші 
види взаємодій. Не застосовувати мазь одночасно з ін-
шими лікарськими засобами з місцево-подразнювальною 
дією. Посилює вірогідність виникнення нейропатії при 
застосуванні препаратів, що містять суліндак. При одно-
часному застосуванні будь-яких інших лікарських засо-
бів слід повідомити лікарю.
Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати препа-
рат після закінчення терміну придатності, зазначено-
го на упаковці.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при 
температурі від 2 °С до 8 °С. Зберігати у недоступному 
для дітей місці.
Упаковка. По 30 г мазі у тубах № 1.
Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

24.09.2014. Розмір інструкції 138х201 мм. Гарнітура Arial. Мін. кегль шрифту 8 пт. Міжрядкова відстань. 3,2 мм. Pantone 200 Black


