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Загальна характеристика 

Основні фізико-хімічні властивості 

при розпиленні являє собою прозору рідину від світло-жовтого до темно-жовтого кольору зі 
специфічним запахом; 

 Склад 

1 упаковка (15 мл) містить: норсульфазолу натрію 0,375 г, стрептоциду розчинного 0,375 г, тимолу-
0,0075 г, олії евкаліптової- 0,0075 г, олії м,яти перцевої- 0,0075 г; 

1 упаковка (30 мл) містить: норсульфазолу натрію 0,75 г, стрептоциду розчинного 0,75 г, тимолу-
0,015 г, олії евкаліптової- 0,15 г, олії м,яти перцевої- 0,015 г; 

допоміжні речовини: етанол (96 %), гліцерин, цукор, полісорбат-80, вода очищена. 

Форма випуску 

Спрей 

Фармакотерапевтична група 

Засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Різні антисептики. Код АТС RO2A A20. 

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Інгастрептоліпт-ФС - комплексний препарат, до 
складу якого входять сульфаніламідні засоби стрептоцид розчинний і норсульфазол натрію, що 
забезпечують його антимікробну дію. Тимол має антисептичні, відхаркувальні й спазмолітичні 
властивості. Олія м'яти перцевої проявляє прохолоджуючу та відволікаючу, а евкаліптова олія – 
протизапальну дію. Комбінація зазначених фармакологічних властивостей забезпечує комплексну 
патогенетичну терапію запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і слизуватої оболонки 
ротової порожнини. Інгастрептолипт-ФС має виражені антимікробні й протизапальні властивості, 
не чинить ульцерогеної, аллергізуючої та загальтоксичної дії на організм. 

Фармакокінетика. Препарат призначений для інгаляційного застосування й утворює терапевтичну 
концентрвцію головним чином у вогнищі запалення. Частково всмоктуються стрептоцид і 
норсульфазол натрію. Обидві діючі речовини зв,язуються з білками крові: стрептоцид- на 12-14 
%, норсульфазол натрію – на 55%. У процесі біотрансформації утворюються ацетильовані форми 
речовин, у вігляді яких вони виводяться нирками. Період напіввиведення стрептоциду становить 
10 годин, норсульфазолу натрію – 1,2 години. 

Показання до застосування 

Лікування гострих запальних захворювань та загострень хронічних запальних захворювань 
порожнини рота, носоглотки й гортані: тонзиліту, фарингіту, ларингіту, а також афтозного й 
виразкового стоматиту. 



Спосіб застосування та дози 

Препарат призначений для лікування дорослих та дітей віком від 6 років. Перед 
першим використанням препарату на балон необхідно надіти розпилювач, зробити кілька 
натискань на розпилювач до появи рівномірного дисперсного струменя препарату. 

Перед зрошенням рот прополіскують теплою кип'яченою водою, з уражених ділянок порожнини 
рота (виразок, ерозія) треба стерильним тампоном обережно зняти некротичний наліт. 

Розпилювач з готовим до використання балоном направляють на уражену ділянку. 

За один сеанс проводять по 2-3 натискання 3-4 рази на добу. Препарат утримують у порожнині 
рота 5-7 хв. Курс лікування 7-10 діб. 

Після застосування препарату зняти горловий розпилювач зі штока та промити його теплою водою. 

Побічна дія 

У терапевтичних дозах препарат звичайно добре переноситься, але в рідких випадках можуть 
з¢явитися алергічні реакції з проявами шкірних висипань, кропив’янки.. У разі появи будь-яких 
небажаних реакцій використання препарату слід припинити . 

Протипоказання 

Протипоказаний при підвищеній чутливості до сульфані-ламідних засобів і ефірним оліям. 
Дитячий вік до 6 років. 

Передозування 

Може викликати алергійні реакції. Терапія симптоматична. 

Особливості застосування 

Необхідно бути обережними при призначенні препарату особам, які схильні до алергії. 

Дані про застосування під час вагітності та лактації відсутні.  

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами, а також на виконання робіт, 
що потребують підвищеної концентрації уваги. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами 

При застосуванні препарату одночасно із препаратами похідними п-амінобензойної кислоти 
(новокаїн, анестезин, дикаїн) відбувається інактивація антибактеріальної активності 
сульфаніламідів. 

Умови та терміни зберігання. В недоступному для дітей, захищеному від дії прямих сонячних 
промінів місці, при температурі від 3 0С до 30 0С. 

Термін придатності - 1 рік. Не застосовувати після закінчення терміну при-датності. 

Умови відпуску 

Без рецепта. 

Упаковка 

По 15 мл або 30 мл у пляшках полімерних з механічним насосом 



По 1 пляшці в пачці. 

Назва та адреса заявника: 

ТОВ «Флорі Спрей», Україна, 61105, м. Харків, вул.Киргизька, 19, літ «2Р-1» 

Назва та адреса виробника 

АТ «Ефект», Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгієвська, 10. 

ТОВ «Флорі Спрей», Україна, 61105, м. Харків, вул.Киргизька, 19, літ «2Р-1» 

 


