
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу 

 

Содерм 

Склад 

діюча речовина: бетаметазон; 

1 г розчину містить 1,22 мг бетаметазону-17-валерату (відповідаю 1 мг бетаметазону); 

допоміжні речовини: спирт ізопропіловий, полісорбат 80, динатрія едетат, кислота 
хлористоводнева розведена, вода очищена. 

Лікарська форма 

Розчин нашкірний. 

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин. 

Фармакотерапевтична група 

Кортикостероїди длѐ застосуваннѐ у дерматології. Активні кортикостероїди (група ІІІ). 

Код ATX D07А С01. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Бетаметазону валерат – синтетичний глякокортикостероїд длѐ зовнішнього застосуваннѐ. 

Бетаметазон проѐвлѐю високу глякокортикостероїдну активність і тільки мінімальний 
мінералокортикоїдний ефект. 

Завдѐки протизапальній, протисвербіжний та судинозвужувальній дії такі місцеві 
глякокортикостероїди ѐк бетаметазону валерат переважно використовуятьсѐ длѐ лікуваннѐ 
дерматозів, чутливих до дії кортикостероїдів. 

Фармакокінетика. 

Післѐ проникненнѐ в шкіру профіль фармакокінетики місцевих кортикостероїдів подібний до 
такого у системних кортикостероїдів. 

Кортикостероїди зв'ѐзуятьсѐ з білками плазми крові різноя міроя. В основному вони 
метаболізуятьсѐ в печінці і виводѐтьсѐ із сечея. 

Системне всмоктуваннѐ кортикостероїдів місцевого застосуваннѐ очікуютьсѐ тільки за 
несприѐтливих умов (тривале лікуваннѐ, оклязійна пов'ѐзка). 

Деѐкі топічні кортикостероїди та їх метаболіти виводѐтьсѐ з жовчя. 

Показаннѐ 

Лікуваннѐ псоріазу волосистої частини голови та запальних, алергічних або сверблѐчих проѐвів 
неінфекційних захворявань шкіри голови і тіла, чутливих до сильнодіячої глякокортикостероїдної 
терапії (початкове лікуваннѐ тѐжкої атопічної екземи). 

Протипоказаннѐ 



Содерм не слід застосовувати при первинних вірусних (у тому числі поствакцинальні реакції та 
вітрѐна віспа, простий герпес, оперізувальний лишай), грибкових і бактеріальних (туберкульоз, 
сифіліс шкіри) ураженнѐх шкіри, при рожевих вуграх, розацеаподібному і періоральному 
дерматиті, періанальному та генітальному свербежу, а також при індивідуальній підвищеній 
чутливості до бетаметазону або до інших компонентів лікарського засобу. Не застосовувати дітѐм 
віком до 1 року. Не допускати попаданнѐ препарату в очі або на слизові оболонки. Не 
застосовувати у І триместрі вагітності. Не застосовуютьсѐ під оклязійними пов'ѐзками. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

Не описана. 

Особливості застосуваннѐ 

Не наносити розчин на ерозійні, мокнучі ділѐнки або на тріщини шкіри (садна) і виразки 
(утвореннѐ гнійників). 

Слід уникати тривалого застосуваннѐ препарату (більше 3-4 тижнів), а також високих доз 
(нанесеннѐ на більш ніж 20 % поверхні тіла). У таких випадках можливе всмоктуваннѐ 
бетаметазону через шкіру і порушеннѐ гормонального балансу в організмі. 

На шкірі обличчѐ по можливості слід уникати тривалої терапії препаратом, оскільки вона особливо 
чутлива. 

З особливоя обережністя наносити препарат поблизу обличчѐ. 

При застосуванні препарату в ділѐнці очей не допускати попаданнѐ Содерму на слизову оболонку 
очей. Загалом слід уникати нанесеннѐ препарату на повіки, оскільки це може провокувати 
глаукому. 

Кортикостероїди з високоя активністя на великих ділѐнках шкіри слід застосовувати під 
ретельним і періодичним моніторингом, оскільки вони можуть спричинити пригніченнѐ 
гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи (ГГНЗС). У разі розвитку пригніченнѐ 
препарат слід відмінити, частоту нанесеннѐ зменшити або перевести паціюнта на 
кортикостероїдний препарат слабшої дії. 

Функції ГГНЗС, ѐк правило, відновляятьсѐ при відміні препарату. В окремих випадках можуть 
розвиватисѐ симптоми відміни, ѐкі вимагаять додаваннѐ системного кортикостероїду. 

Лікуваннѐ слід припинити при виникненні подразненнѐ або підвищеної чутливості. 

У разі наѐвності інфекції слід призначити протигрибкові або антибактеріальні засоби відповідно. 
Якщо при цьому бажаний ефект не настаю швидко, застосуваннѐ необхідно припинити до 
ліквідації ознак інфекції. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

У період вагітності тривале місцеве лікуваннѐ препаратом Содерм проводитьсѐ лише за 
рекомендаціюя лікарѐ. Не слід застосовувати препарат у І триместрі вагітності. 

Протѐгом вагітності принципово не допускаютьсѐ застосовувати кортикостероїди місцевої дії на 
великих ділѐнках або ж протѐгом тривалого часу через можливу системну дія препарату, оскільки 
це може призвести до порушень регуляваннѐ ГГНЗС і розвитку та росту плода. При застосуванні 
препарату в кінці вагітності у новонароджених може розвиватисѐ атрофіѐ надниркових залоз. 

Бетаметазон проникаю в материнське молоко. Показаннѐ до застосуваннѐ препарату під час 
годуваннѐ груддя маять бути суворо визначені. Якщо через захворяваннѐ необхідно 
застосовувати препарат у вищому дозуванні або на великих ділѐнках шкіри (більше 20 % поверхні 
тіла), то годуваннѐ груддя слід припинити. 



Під час годуваннѐ груддя не слід наносити Содерм на шкіру грудної клітки та молочних залоз. 

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

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

Спосіб застосуваннѐ та дози 

Содерм завжди слід застосовувати згідно з вказівками лікарѐ. 

Якщо не призначено інакше, то на початку лікуваннѐ уражені ділѐнки шкіри слід змочувати 
розчином Содерм вранці і увечері. Як тільки діѐ почне проѐвлѐтисѐ, кількість щоденних нанесень 
можна скоротити до 1 разу на день (вранці або увечері), а пізніше – до 3-4 раз на тиждень. 

Курс лікуваннѐ визначаю лікар, зазвичай тривалість лікуваннѐ – від 2 до 4 тижнів. 

Содерм випускаютьсѐ у флаконах із насадкоя-дозатором. Таким чином, на волосисту частину 
голови розчин рекомендуютьсѐ наносити безпосередньо на шкіру, не змочуячи волоссѐ повністя. 

Діти. 

Немаю клінічних даних щодо застосуваннѐ препарату у дітей, тому небажано застосовувати його 
паціюнтам ціюї вікової категорії. 

Оскільки у дітей величина співвідношеннѐ площі поверхні та маси тіла більша, ніж у дорослих, і, 
отже, поглинаннѐ препарату більш активне, діти більш схильні до ризику пригніченнѐ функції 
ГГНЗС і розвитку екзогенних ефектів кортикостероїдів. 

Передозуваннѐ 

Надмірне або довготривале використаннѐ кортикостероїдів длѐ місцевого застосуваннѐ може 
спричинити пригніченнѐ гіпофізарно-адреналової функції, що призводить до вторинної 
недостатності наднирникових залоз та поѐви сиптомів гіперкортицизму, вклячаячи синдром 
Іценка-Кушинга. Гострі симптоми гіперкортицизму зазвичай оборотні. 

При передозуванні показано відповідне симптоматичне лікуваннѐ. За необхідності проводѐть 
корекція електролітного балансу. У разі хронічної токсичної дії рекомендуютьсѐ поступова відміна 
кортикостероїду. 

Побічні реакції 

При оцінці побічних ефектів зазвичай в основу закладаятьсѐ наступні дані за частотоя 
виникненнѐ: 

дуже часто (³ 1/10); часто (³1/100, <1/10); нечасто (³1/1000, <1/100); рідко (³1/10000, <1/1000); дуже 
рідко (<1/10000); невідомо (не можна оцінити за наѐвних даних). 

З боку шкіри і підшкірної клітковини 

Часто: печіннѐ, свербіж, подразненнѐ, сухість шкіри, еритема, фолікуліт, гіпертрихоз, вугроподібне 
висипаннѐ, пластинчате лущеннѐ шкіри, вогнищеве лущеннѐ шкіри, ущільненнѐ шкіри, 
розтріскуваннѐ шкіри, гіпопігментаціѐ, акне, розацеаподібний і періоральний дерматит, 
алергічний контактний дерматит. 

Нечасто: мацераціѐ шкіри, атрофіѐ шкіри, стриї, пітницѐ, особливо під оклязійноя пов'ѐзкоя. 

З боку ендокринної системи: супресіѐ ГГНЗС з розвитком вторинної недостатності надниркових 
залоз, симптоми гіперкортицизму, синдром Іценка-Кушинга. 



Інфекції та інвазії 

Нечасто: вторинна інфекціѐ, особливо під оклязійноя пов'ѐзкоя. 

Інші системи: гіперчутливість. 

Інше: поколяваннѐ шкіри, відчуттѐ тепла, телеангіектазії. 

При застосуванні препарату на великі поверхні, особливо протѐгом тривалого періоду, необхідно 
мати на увазі можливість розвитку системної дії препарату. 

Будь-ѐкі побічні ѐвища, що спостерігаятьсѐ при системному застосуванні глякокортикостероїдів, 
вклячаячи супресія ГГНЗС, можуть виникати і при місцевому застосуванні глякокортикостероїдів. 

У разі виникненнѐ будь-ѐкої побічної дії слід звернутисѐ до лікарѐ. 

Термін придатності 

3 роки. 

Післѐ відкриттѐ флакона – 3 місѐці. 

Умови зберіганнѐ 

Зберігати препарат при температурі не вище 25 °С у недоступному длѐ дітей місці. 

Упаковка 

Розчин по 15 мл, або 30мл, або 50 мл, або 100 мл у пластикових флаконах з крапельницея та 
ковпачком у картонній пачці. 

Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробник 

мібе ГмбХ Арцнайміттель. 

Місцезнаходженнѐ виробника та його адреса місцѐ провадженнѐ діѐльності 

Мянхенерштрассе 15, Брена, Саксоніѐ-Анхальт, 06796, Німеччина. 

Заѐвник 

Дермафарм АГ, Німеччина. 

Місцезнаходження представника заявника. 

ТОВ «МІБЕ УКРАЇНА» 01024, м. Київ, пров. Чекістів, 2А, Україна. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

СОДЕРМ 

Состав 

действующее вещество: бетаметазон; 

1 г раствора содержит 1,22 мг бетаметазона-17-валерата (соответствует 1 мг бетаметазона); 



вспомогательные вещества: спирт изопропиловый, полисорбат 80, динатриѐ эдетат, кислота 
хлористоводороднаѐ разбавленнаѐ, вода очищеннаѐ. 

Лекарственная форма. Раствор накожный. 

Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор. 

Фармакотерапевтическая группа. Кортикостероиды длѐ применениѐ в дерматологии. Активные 
кортикостероиды (группа III). 

Код ATХ D07A С01. 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика. 

Бетаметазона валерат – синтетический глякокортикостероид длѐ наружного применениѐ. 

Бетаметазон проѐвлѐет высокуя глякокортикостероиднуя активность и минимальный 
минералокортикоидный эффект. 

Благодарѐ противовоспалительному, противозудному и сосудосуживаящему действия такие 
местные глякокортикостероиды как бетаметазона валерат преимущественно используятсѐ длѐ 
лечениѐ дерматозов, чувствительных к действия кортикостероидов. 

Фармакокинетика. 

После проникновениѐ в кожу профиль фармакокинетики местных кортикостероидов подобен 
таковому системных кортикостероидов. 

Кортикостероиды свѐзываятсѐ с белками плазмы крови в разной степени. В основном они 
метаболизируятсѐ в печени и выводѐтсѐ с мочой. 

Системное всасывание кортикостероидов местного применениѐ ожидаетсѐ только при 
неблагоприѐтных условиѐх (длительное лечение, окклязионнаѐ повѐзка). 

Некоторые топические кортикостероиды и их метаболиты выводѐтсѐ с желчья. 

Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

Лечение псориаза волосистой части головы и воспалительных, аллергических или зудѐщих 
проѐвлений неинфекционных заболеваний кожи головы и тела, чувствительных к 
сильнодействуящей глякокортикостероидной терапии (начальное лечение тѐжелой атопической 
экземы). 

Противопоказаниѐ 

Содерм не следует применѐть при первичных вирусных (в том числе поствакцинальные реакции и 
ветрѐнаѐ оспа, простой герпес, опоѐсываящий лишай), грибковых и бактериальных (туберкулез, 
сифилис кожи) поражениѐх кожи, при розовых угрѐх, розацеаподобном и периоральном 
дерматите, перианальном и генитальном зуде, а также при индивидуальной повышенной 
чувствительности к бетаметазону или другим компонентам препарата. Не применѐть детѐм до 1 
года. Не допускать попаданиѐ препарата в глаза или на слизистые оболочки. Не применѐть в I 
триместре беременности. Не применѐетсѐ при окклязионными повѐзками. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий 

Не описано. 



Особенности применениѐ 

Не наносить раствор на эрозийные, мокнущие участки или трещины кожи (ссадины) и ѐзвы 
(образование гнойников). 

Следует избегать длительного применениѐ препарата (более 3-4 недель), а также высоких доз 
(нанесение на более чем 20% поверхности тела). В таких случаѐх возможно всасывание 
бетаметазона через кожу и нарушение гормонального баланса в организме. 

На коже лица по возможности следует избегать длительной терапии препаратом, поскольку она 
особенно чувствительна. 

С особой осторожностья наносить препарат вблизи лица. 

При применении препарата в области глаз не допускать попаданиѐ на слизистуя оболочку глаз. В 
целом следует избегать нанесениѐ препарата на веки, это может провоцировать глаукому. 

Кортикостероиды с высокой активностья на больших участках кожи следует применѐть под 
тщательным и периодическим мониторингом, поскольку они могут вызвать угнетение 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНПС). В случае развитиѐ угнетениѐ 
препарат следует отменить, частоту нанесениѐ уменьшить или перевести пациента на 
кортикостероидный препарат более слабого действиѐ. 

Функции ГГНПС, как правило, восстанавливаятсѐ при отмене препарата. В отдельных случаѐх 
могут развиватьсѐ симптомы отмены, которые требуят добавлениѐ системного кортикостероида. 

Лечение следует прекратить при возникновении раздражениѐ или повышенной чувствительности. 

При наличии инфекции следует назначить противогрибковые или антибактериальные средства 
соответственно. Если при этом желаемый эффект не наступает быстро, применение необходимо 
прекратить до ликвидации признаков инфекции. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

В период беременности длительное местное лечение препаратом Содерм проводитсѐ только по 
рекомендации врача. Не следует применѐть препарат в І триместре беременности. 

В течение беременности принципиально не допускаетсѐ применѐть кортикостероиды местного 
действиѐ на больших участках или в течение длительного времени из-за возможного системного 
действиѐ препарата, поскольку это может привести к нарушениѐм регулѐции ГГНПС и развитиѐ и 
роста плода. При применении препарата в конце беременности у новорожденных может 
развиватьсѐ атрофиѐ надпочечников. 

Бетаметазон проникает в грудное молоко. Показаниѐ к применения препарата в период 
кормлениѐ грудья должны быть строго определены. Если из-за заболеваниѐ необходимо 
применѐть препарат в более высокой дозировке или на больших участках кожи (более 20 % 
поверхности тела), то кормление грудья следует прекратить. 

Во времѐ кормлениѐ грудья не следует наносить Содерм на кожу грудной клетки и молочных 
желез. 

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

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

Способ применениѐ и дозы 

Содерм всегда следует применѐть согласно указаниѐм врача. 



Если не назначено иначе, то в начале лечениѐ пораженные участки кожи следует смачивать 
раствором Содерм утром и вечером. Как только действие начнет проѐвлѐтьсѐ, количество 
ежедневных нанесений можно сократить до 1 раза в день (утром или вечером), а позже – до 3-4 
раз в неделя. 

Курс лечениѐ определѐет врач, обычно продолжительность лечениѐ – от 2 до 4 недель. 

Содерм выпускаетсѐ во флаконах с насадкой-дозатором. Таким образом, на волосистой части 
головы раствор рекомендуетсѐ наносить непосредственно на кожу, не смачиваѐ волосы 
полностья. 

Дети. 

Нет клинических данных относительно применениѐ препарата у детей, поэтому нежелательно 
применѐть его пациентам этой возрастной категории. 

Поскольку у детей величина соотношениѐ площади поверхности и массы тела больше, чем у 
взрослых, и, следовательно, поглощение препарата более активное, дети более подвержены 
риску угнетениѐ функции ГГНПС и развитиѐ экзогенных эффектов кортикостероидов. 

Передозировка 

Чрезмерное или длительное использование кортикостероидов длѐ местного применениѐ может 
вызвать угнетение гипофизарно-надпочечниковой функции, что приводит к вторичной 
недостаточности надпочечников и поѐвления сиптомов гиперкортицизма, вклячаѐ синдром 
Иценко-Кушинга. Острые симптомы гиперкортицизма обычно обратимы. 

При передозировке показано соответствуящее симптоматическое лечение. При необходимости 
проводѐт коррекция электролитного баланса. В случае хронического токсического действиѐ 
рекомендуетсѐ постепеннаѐ отмена кортикостероида. 

Побочные реакции 

При оценке побочных эффектов обычно в основу закладываятсѐ следуящие данные по частоте 
возникновениѐ: 

очень часто (³ 1/10); часто (³1/100, <1/10); нечасто (³1/1000, <1/100); редко (³1/10000, <1/1000); 
очень редко (<1/10000); неизвестно (нельзѐ оценить по имеящимсѐ данным). 

Со стороны кожи и подкожной клетчатки 

Часто жжение, зуд, раздражение, сухость кожи, эритема, фолликулит, гипертрихоз, угревиднаѐ 
сыпь, пластинчатое шелушение кожи, очаговое шелушение кожи, уплотнение кожи, 
растрескивание кожи, гипопигментациѐ, акне, розацеаподобный и периоральный дерматит, 
аллергический контактный дерматит. 

Нечасто: мацерациѐ кожи, атрофиѐ кожи, стрии, потница, особенно под окклязионной повѐзкой. 

Со стороны эндокринной системы: супрессиѐ ГГНПС с развитием вторичной недостаточности 
надпочечников, симптомы гиперкортицизма, синдром Иценко-Кушинга. 

Инфекции и инвазии 

Нечасто: вторичнаѐ инфекциѐ, особенно под окклязионной повѐзкой. 

Другие системы: гиперчувствительность. 

Прочее: покалывание кожи, ощущение тепла, телеангиэктазии. 

При применении препарата на обширных поверхностѐх, особенно в течение длительного 
периода, необходимо иметь в виду возможность развитиѐ системного действиѐ препарата. 



Лябые побочные ѐвлениѐ, наблядаемые при системном применении глякокортикоидов, 
вклячаѐ супрессия ГГНПС, могут возникать и при местном применении глякокортикостероидов. 

При возникновении лябого побочного действиѐ следует обратитьсѐ к врачу. 

Срок годности 

3 года. 

После вскрытиѐ флакона – 3 месѐца. 

Условиѐ хранениѐ 

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

Упаковка 

Раствор по 15 мл, или 30 мл, или 50 мл, или 100 мл в пластиковых флаконах в картонной пачке. 

Категория отпуска. 

По рецепту. 

Производитель 

мибе ГмбХ Арцнаймиттель. 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 

Мянхенерштрассе 15, Брена, Саксониѐ-Анхальт, 06796, Германиѐ. 

Заявитель. 

Дермафарм АГ, Германиѐ. 

Местонахождение представителя заявителя. 

ООО «МИБЕ УКРАИНА» 01024, г. Киев, пер. Чекистов, 2А, Украина. 

 


