
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу 

Дермабин 

Склад 

діючі речовини: betamethasone, salicylic acid; 

1 г мазі містить бетаметазону дипропіонату 0,64 мг, що еквівалентно бетаметазону 0,5 мг, та 
кислоти саліцилової 30 мг; 

допоміжні речовини: вазелін, вазелінове масло. 

Лікарська форма 

Мазь. 

Основні фізико-хімічні властивості: однорідна мазь м’ѐкої консистенції майже білого кольору без 
сторонніх вклячень.  

Фармакотерапевтична група 

Кортикостероїди длѐ застосуваннѐ у дерматології. Активні кортикостероїди у комбінації з іншими 
препаратами. Код АТХ. D07Х C. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. Бетаметазону дипропіонат – синтетичний фторований кортикостероїд, ѐкий 
чинить протизапальну, протисвербіжну та судинозвужувальну дія. При місцевому застосуванні 
саліцилова кислота чинить кератолітичну дія. 

Фармакокінетика. Всмоктуваннѐ організмом бетаметазону дипропіонату можливе головним 
чином післѐ довготривалого застосуваннѐ на обширну поверхня шкіри. 

Показаннѐ 

Длѐ місцевого лікуваннѐ дерматозів, чутливих до кортикостероїдів, таких ѐк хронічний, 
еритематозний або гіперкератозний псоріаз та інші дерматози еритематозно-скваматозного 
характеру, зокрема, себорейний дерматит (екзема), суха екзема у десквамативній фазі, 
ліхеніфікаціѐ. 

Протипоказаннѐ 

Препарат протипоказаний паціюнтам із підвищенноя чутливістя до активних речовин або до будь-
ѐкого іншого компонента препарату. А також при рожевих вуграх, акне, шкірних реакціѐх післѐ 
вакцинації, періоральному дерматиті, поширеному блѐшковому псоріазі, періанальному та 
генітальному свербежі, варикозному розширенні вен, пеляшковому дерматиті, шкірних проѐвах 
сифілісу, вітрѐній віспі, туберкульозі шкіри, інших бактеріальних та грибкових інфекціѐх шкіри без 
належної антибактеріальної та антигрибкової терапії, при оперізувальному лишая, герпесі 
звичайному, контагіозному моляску, дерматомікозах. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

Взаюмодіѐ невідома. 

Особливості застосуваннѐ 



Препарат не призначений длѐ застосуваннѐ в офтальмології. Слід уникати потраплѐннѐ препарату 
в очі, на слизові оболонки, ранові поверхні та виразки. 

Якщо під час застосуваннѐ препарату з’ѐвилисѐ подразненнѐ або підвищена чутливість, лікуваннѐ 
слід припинити. 

У разі наѐвності інфекції слід призначити відповідну терапія. 

При зникненні лупи чи ороговілості лікуваннѐ продовжуять лише кортикостероїдами. 

Будь-ѐкі побічні ефекти, що спостерігаятьсѐ при застосуванні системних кортикостероїдів, 
вклячаячи пригніченнѐ функції кори надниркових залоз, можуть відзначатисѐ і при місцевому 
застосуванні глякокортикостероїдів, особливо у дітей. 

Системна абсорбціѐ глякокортикостероїдів або саліцилової кислоти при місцевому застосуванні 
буде вищоя, ѐкщо лікуваннѐ буде проводитисѐ на великих поверхнѐх тіла або при застосуванні 
оклязійних пов’ѐзок. Слід дотримуватисѐ відповідних застережних заходів у таких випадках або 
при довготривалому застосуванні, особливо при лікуванні дітей. 

При розвитку надмірної сухості або збільшенні подразненнѐ шкіри слід припинити застосуваннѐ 
препарату. 

Кортикостероїди длѐ зовнішнього застосуваннѐ з деѐких причин можуть викликати псоріаз, 
вклячаячи відновленнѐ симптомів із подальшим розвитком толерантності, ризиком виникненнѐ 
пустульозного псоріазу та локальної системної токсичності внаслідок зниженнѐ захисної функції 
шкіри. Паціюнти з розладами функції печінки чутливіші до системного впливу. Необхідний 
ретельний наглѐд за паціюнтом. 

Місцеві кортикостероїди можуть спотворявати клінічну картину. 

Можливий рецидив при перериванні лікуваннѐ, а також можливі загостреннѐ інфекції та 
сповільненнѐ загоюннѐ. 

Протипоказане нанесеннѐ препарату на ділѐнки з атрофованоя шкіроя. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Оскільки безпека застосуваннѐ місцевих кортикостероїдів вагітним не встановлена, призначеннѐ 
цих препаратів можливе тільки у разі, коли очікувана користь длѐ майбутньої матері ѐвно 
перевищую потенційну загрозу длѐ плода. Препарати даної групи протипоказані вагітним у високих 
дозах та протѐгом тривалого часу. 

На сьогодні не з’ѐсовано, чи можуть кортикостероїди при місцевому застосуванні внаслідок 
системної абсорбції проникати у грудне молоко, тому при прийнѐтті рішеннѐ щодо припиненнѐ 
годуваннѐ груддя або припиненнѐ застосуваннѐ препарату слід враховувати необхідність 
призначеннѐ препарату. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. 

Зазвичай препарат не впливаю на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з 
іншими механізмами. 

Спосіб застосуваннѐ та дози 

Мазь наносѐть тонким шаром на вся уражену ділѐнку шкіри 2 рази на добу, зранку та ввечері. Длѐ 
деѐких хворих длѐ досѐгненнѐ задовільного результату може бути достатньо одноразового 
щоденного нанесеннѐ. 

Максимальну добову дозу слід поступово зменшувати до мінімальної, ѐка давала б змогу 
контролявати симптоми. 



Препарат застосовуять дітѐм віком від 2 років. Тривалість лікуваннѐ длѐ дітей віком від 2 років 
повинна бути обмежена до 5 днів. 

Діти. 

Препарат застосовуять дітѐм віком від 2 років. 

У разі застосуваннѐ дітѐм необхідно враховувати можливість виникненнѐ ознак пригніченнѐ 
гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи, ѐкі виникаять у дітей частіше, ніж у дорослих 
паціюнтів, що пов’ѐзано з більшоя абсорбціюя препарату у дітей через більше значеннѐ 
відношеннѐ площі шкірних покривів до маси тіла. 

У дітей, ѐкі отримували кортикостероїди длѐ місцевого застосуваннѐ, відзначалосѐ пригніченнѐ 
функції надниркових залоз, синдром Кушинга, затримка росту, недостатній приріст маси тіла, 
підвищеннѐ внутрішньочерепного тиску. 

Проѐви пригніченнѐ функції кори надниркових залоз: низький рівень кортизолу у плазмі крові та 
відсутність реакції на пробу зі стимулѐції надниркових залоз із застосуваннѐм препаратів 
адренокортикотропного гормону (АКТГ). Підвищеннѐ внутрішньочерепного тиску виѐвлѐютьсѐ 
випинаннѐм тім’ѐчка, головним болем, двобічним набрѐком диска зорового нерва. 

Застосуваннѐ даного препарату можливе тільки у разі, коли очікувана користь перевищую 
потенційний ризик розвитку побічних реакцій. 

Передозуваннѐ 

При довготривалому або надмірному застосуванні місцевих глякокортикостероїдів можливе 
пригніченнѐ гіпофізарно-адреналової функції з розвитком вторинної адреналової недостатності і 
поѐвоя симптомів гіперкортицизму, у тому числі хвороби Кушинга. Надмірне або довготривале 
застосуваннѐ топічних препаратів із саліциловоя кислотоя може спричинити поѐву симптомів 
саліцилізму. 

Лікування. Призначаять відповідну симптоматичну терапія. Симптоми гострого гіперкортицизму 
зазвичай оборотні. Якщо необхідно, проводѐть корекція електролітного балансу. У разі хронічної 
токсичної дії рекомендуютьсѐ поступова відміна кортикостероїдів. 

Лікуваннѐ саліцилізму симптоматичне. Застосовуять заходи длѐ більш швидкого виведеннѐ 
саліцилатів з організму. У разі надлишкового росту резистентних мікроорганізмів рекомендуять 
припинити лікуваннѐ препаратом і призначаять необхідну терапія. Перорально застосовуять 
натрія гідрокарбонат длѐ підлуженнѐ сечі та посиленнѐ діурезу. 

Побічні реакції 

При застосуванні місцевих кортикостероїдів можуть спостерігатисѐ такі побічні реакції: відчуттѐ 
печіннѐ, свербіж, подразненнѐ, сухість шкіри, фолікуліт, гіпертрихоз, акнеподібні висипи, 
гіпопігментаціѐ, періоральний дерматит і алергічний контактний дерматит. 

Такі побічні реакції можуть виникати частіше при застосуванні оклязійних пов’ѐзок: мацераціѐ 
шкіри, вторинна інфекціѐ, атрофіѐ шкіри, стриї та пітницѐ. 

Стриї та розширеннѐ судин, в основному на обличчі, можуть бути результатом тривалого 
безперервного нанесеннѐ препарату. 

Термін придатності 

3 роки. 

Умови зберіганнѐ 



Зберігати в недоступному длѐ дітей місці при температурі не вище 25ºС. 

Упаковка 

По 15 г в тубах. По 1 тубі у картонній коробці. 

Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробник 

ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна. 

Місцезнаходженнѐ виробника та його адреса місцѐ провадженнѐ діѐльності 

Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

ДЕРМАБИН 

(DERMABIN) 

Состав 

действующие вещества: betamethasone, salicylic acid; 

1 г мази содержит бетаметазона дипропионата 0,64 мг, что еквивалентно бетаметазона 0,5 мг, и 
кислоты салициловой 30 мг; 

вспомогательные вещества: вазелин, вазелиновое масло. 

Лекарственная форма. Мазь. 

Основные физико-химические свойства: однороднаѐ мазь мѐгкой консистенции белого цвета без 
посторонних вклячений. 

Фармакотерапевтическая группа. Кортикостероиды длѐ применениѐ в дерматологии. Активные 
кортикостероиды в комбинации с другими препаратами. Код АТХ. D07Х C. 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика. Бетаметазона дипропионат - синтетический фторированный кортикостероид, 
который обладает противовоспалительным, противозудным и сосудосуживаящим действием. 
При местном применении салициловаѐ кислота обладает кератолитическим действием. 

Фармакокинетика. Всасывание организмом бетаметазона дипропионата возможно главным 
образом после длительного применениѐ на обширнуя поверхность кожи. 

Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

Длѐ местного лечениѐ дерматозов, чувствительных к кортикостероидам, таких как хронический, 
эритематозный или гиперкератозный псориаз и другие дерматозы эритематозно-скваматозного 
характера, в частности, себорейный дерматит (экзема), сухаѐ экзема в десквамативной фазе, 
лихенификациѐ. 



Противопоказаниѐ 

Препарат противопоказан пациентам с повышенной чувствительностья к активным веществам 
или к лябому другому компоненту препарата. А также при розовых угрѐх, акне, кожных реакциѐх 
после вакцинации, периоральном дерматите, распространенном блѐшечном псориазе, 
перианальном и генитальном зуде, варикозном расширении вен, пеленочном дерматите, кожных 
проѐвлениѐх сифилиса, ветрѐной оспе, туберкулезе кожи, других бактериальных и грибковых 
инфекциѐх кожи без надлежащей антибактериальной и антигрибковой терапии, при 
опоѐсываящем лишае, герпесе обычном, контагиозном молляске, дерматомикозах. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 

Взаимодействие неизвестно. 

Особенности применениѐ 

Препарат не предназначен длѐ применениѐ в офтальмологии. Следует избегать попаданиѐ 
препарата в глаза, на слизистые оболочки, раневые поверхности и ѐзвы. 

Если во времѐ применениѐ препарата поѐвились раздражениѐ или повышеннаѐ чувствительность, 
лечение следует прекратить. 

При наличии инфекции следует назначить соответствуящуя терапия. 

При исчезновении перхоти или ороговелости лечение продолжаят только кортикостероидами. 

Лябые побочные эффекты, которые наблядаятсѐ при применении системных кортикостероидов, 
вклячаѐ угнетение функции коры надпочечников, могут отмечатьсѐ и при местном применении 
глякокортикостероидов, особенно у детей. 

Системнаѐ абсорбциѐ кортикостероидов или салициловой кислоты при местном применении 
будет выше, если лечение будет проводитьсѐ на больших поверхностѐх тела или при 
использовании окклязионных повѐзок. Следует соблядать соответствуящие меры 
предосторожности в таких случаѐх или при длительном применении, особенно при лечении 
детей. 

При развитии чрезмерной сухости или увеличении раздражениѐ кожи следует прекратить 
применение препарата. 

Кортикостероиды длѐ наружного применениѐ по рѐду причин могут вызвать псориаз, вклячаѐ 
возобновление симптомов с последуящим развитием толерантности, риском возникновениѐ 
пустулезного псориаза и локальной системной токсичности вследствие снижениѐ защитной 
функции кожи. Пациенты с нарушениѐми функции печени более чувствительны к системному 
влиѐния. Необходимо тщательное наблядение за пациентом. 

Местные кортикостероиды могут искажать клиническуя картину. 

Возможен рецидив при прерывании лечениѐ, а также возможны обострение инфекции и 
замедление заживлениѐ. 

Противопоказано нанесение препарата на участки с атрофированной кожей. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

Поскольку безопасность применениѐ местных кортикостероидов беременным не установлена, 
назначение этих препаратов возможно только в случае, если ожидаемаѐ польза длѐ будущей 
матери ѐвно превышает потенциальнуя угрозу длѐ плода. Препараты данной группы 
противопоказаны беременным в высоких дозах и в течение длительного времени. 

На сегоднѐ неѐсно, могут ли кортикостероиды при местном применении в результате системной 
абсорбции проникать в грудное молоко, поэтому при принѐтии решениѐ о прекращении 



кормлениѐ грудья или отмене препарата следует учитывать необходимость назначениѐ 
препарата. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 

Обычно препарат не влиѐет на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 

Способ применениѐ и дозы 

Мазь наносѐт тонким слоем на пораженный участок кожи 2 раза в сутки, утром и вечером. Длѐ 
некоторых больных длѐ достижениѐ удовлетворительного результата может быть достаточно 
однократного ежедневного нанесениѐ. 

Максимальнуя суточнуя дозу следует постепенно снижать до минимальной, котораѐ позволѐла 
бы контролировать симптомы. 

Препарат назначаят детѐм старше 2 лет. Длительность лечениѐ длѐ детей от 2 лет должно быть 
ограничено до 5 дней. 

Дети. 

Препарат назначаят детѐм старше 2 лет. 

В случае применениѐ детѐм необходимо учитывать возможность возникновениѐ признаков 
угнетениѐ гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы, которые возникаят у детей чаще, чем 
у взрослых пациентов, что свѐзано с большей абсорбцией препарата у детей через большее 
значение отношениѐ площади кожных покровов к массе тела. 

У детей, получавших кортикостероиды длѐ местного применениѐ, отмечалось угнетение функции 
надпочечников, синдром Кушинга, задержка роста, недостаточный прирост массы тела, 
повышение внутричерепного давлениѐ. 

Проѐвлениѐ угнетениѐ функции коры надпочечников: низкий уровень кортизола в плазме крови и 
отсутствие реакции на пробу по стимулѐции надпочечников с применением препаратов 
адренокортикотропного гормона (АКТГ). Повышение внутричерепного давлениѐ проѐвлѐетсѐ 
выпѐчиванием родничка, головной болья, двусторонним отеком диска зрительного нерва. 

Применение данного препарата возможно только в случае, если ожидаемаѐ польза превышает 
потенциальный риск развитиѐ побочных реакций. 

Передозировка 

При длительном или чрезмерном применении местных глякокортикостероидов возможно 
угнетение гипофизарно-надпочечниковой функции с развитием вторичной надпочечниковой 
недостаточности и поѐвлением симптомов гиперкортицизма, в том числе болезни Кушинга. 
Чрезмерное или длительное применение топических препаратов с салициловой кислотой может 
вызвать поѐвление симптомов салицилизма. 

Лечение. Назначаят соответствуящуя симптоматическуя терапия. Симптомы острого 
гиперкортицизма обычно обратимы. Если необходимо, проводѐт коррекция электролитного 
баланса. В случае хронического токсического действиѐ рекомендуетсѐ постепеннаѐ отмена 
кортикостероидов. 

Лечение салицизлима симптоматическое. Применѐят меры длѐ более быстрого выведениѐ 
салицилатов из организма. В случае избыточного роста резистентных микроорганизмов 
рекомендуят прекратить лечение препаратом и назначаят необходимуя терапия. Перорально 
применѐят натриѐ гидрокарбонат длѐ ощелачиваниѐ мочи и усилениѐ диуреза. 



Побочные реакции 

При применении местных кортикостероидов могут наблядатьсѐ такие побочные реакции: 
жжение, зуд, раздражение, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, акнеобразнаѐ сыпь, 
гипопигментациѐ, периоральный дерматит и аллергический контактный дерматит. 

Следуящие побочные реакции могут возникать чаще при применении окклязионных повѐзок: 
мацерациѐ кожи, вторичнаѐ инфекциѐ, атрофиѐ кожи, стрии и потница. 

Стрии и расширение сосудов, в основном на лице, могут быть результатом длительного 
непрерывного нанесениѐ препарата. 

Срок годности 

3 года. 

Условиѐ хранениѐ 

Хранить в недоступном длѐ детей месте при температуре не выше 25 °С. 

Упаковка 

По 15 г в тубах. По 1 тубе в картонной коробке. 

Категория отпуска. По рецепту. 

Производитель 

ООО «ФЗ «БИОФАРМА», Украина. 

Месторасположение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 

Украина, 09100, Киевскаѐ область, г. Белаѐ Церковь, ул. Киевскаѐ, 37. 


