
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу 

Триакутан 

 

Склад 

діючі речовини: 1 г крему містить: бетаметазону дипропіонату* – 0,64 мг; гентаміцину сульфату у 
перерахуванні на гентаміцин** – 1 мг; клотримазолу*** – 10 мг; 

допоміжні речовини: метилпарабен (метилпарагідроксибензоат) (Е 218) – 2 мг; пропіленгліколь; 
динатрія едетат (трилон Б); оліѐ мінеральна; парафін білий м’ѐкий; спирт цетостеариловий; 
поліетиленгліколя (макроголу) цетостеариловий ефір; натрія дигідрофосфат, моногідрат; натрія 
гідрофосфат, додекагідрат; вода очищена. 

* – бетаметазону дипропіонату, у перерахуванні на 100 % речовину; 

** - гентаміцину сульфату, у перерахуванні на гентаміцин (у перерахуванні на безводний 
гентаміцин); 

*** - клотримазолу, у перерахуванні на 100 % речовину. 

Лікарська форма 

Крем. 

Основні фізико-хімічні властивості: крем білого або майже білого кольору. 

Фармакотерапевтична група 

Кортикостероїди длѐ застосуваннѐ у дерматології. Кортикостероїди у комбінації з антибіотиками. 
Бетаметазон і антибіотики. 

Код АТХ D07С C01. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Препарат поюдную у собі протизапальну дія бетаметазону дипропіонату, антибактеріальну 
активність гентаміцину сульфату та антимікотичну дія клотримазолу. 

Бетаметазону дипропіонат ю потужним (клас III) кортикостероїдом з протизапальноя, 
протиалергічноя та протисвербіжноя діюя. 

Гентаміцин – антибіотик із групи аміноглікозидів з бактерицидноя діюя. Механізм дії полѐгаю у 
пригніченні синтезу білків мікроорганізмів, що чутливі до антибіотика. Гентаміцин активний 
відносно багатьох аеробних грамнегативних та небагатьох грампозитивних бактерій. In 
vitro гентаміцин у концентрації 1-8 мкг/мл пригнічую більшість чутливих штамів Escherichia coli, 
Haemophilus influenzae, Moraxella lacunata, Neisseria, індол-позитивних та індол-негативних 
штамів Proteus, Pseudomonas (у тому числі більшість штамів Pseudomonas 
aeruginosa), Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis та Serratia. Різні види і штами одного 
і того ж виду можуть демонструвати істотні відмінності щодо чутливості in vitro. Крім того, 
чутливість in vitro не завжди кореляю з чутливістя in vivo. Гентаміцин ю неефективним по 
відношення до більшості анаеробних бактерій, грибків та вірусів. Гентаміцин лише мінімально 
ефективний проти стрептококів. 



Резистентність до гентаміцину може розвиватисѐ у грамнегативних і грампозитивних бактерій. 

Клотримазол – синтетичний протигрибковий засіб групи похідних імідазолу. Спектр чутливості до 
клотримазолу вклячаю у себе рѐд грибків, що ю патогенними длѐ лядини і тварин. Клотримазол 
забезпечую ефективну дія по відношення до дерматофітів, дріжджових та пліснѐвих грибків. Під 
час досліджень in vitro була продемонстрована ефективність клотримазолу проти Trichophyton 
rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis та Candida (в 
тому числі Candida albicans). Відомо, що протигрибкова діѐ клотримазолу зумовлена пригніченнѐм 
синтезу ергостерину. Ергостерин ю важливим компонентом клітинної мембрани грибків. 

Фармакокінетика. 

Дослідженнѐ фармакокінетики препарату не проводили. 

Бетаметазон. При нормальних умовах тільки частина бетаметазону, що застосовуютьсѐ місцево, ю 
системно доступним. Ступінь його проникненнѐ залежить від місцѐ нанесеннѐ, стану шкіри, 
галенової форми препарату, віку паціюнта і способу застосуваннѐ. 

Гентаміцин. Гентаміцин післѐ місцевого застосуваннѐ на неушкодженій шкірі не всмоктуютьсѐ, але 
післѐ нанесеннѐ на ушкоджену чи запалену шкіру та при застосуванні оклязійних пов’ѐзок на 
невеликих поверхнѐх шкіри гентаміцин може піддаватисѐ системній абсорбції. 

Клотримазол. Післѐ нанесеннѐ на шкіру системна абсорбціѐ низька, при цьому більшість 
клотримазолу залишаютьсѐ у роговому шарі. Такі концентрації спостерігалисѐ через 6 годин післѐ 
нанесеннѐ 1 % радіоактивного клотримазолу на непошкоджену шкіру та на шкіру з гострим 
запаленнѐм: роговий шар = 100 мкг/см³, сітчастий шар = 0,5-1 мкг/см³, підшкірний шар = 0,1 
мкг/см³. 

Показаннѐ 

Лікуваннѐ дерматозів, чутливих до кортикостероїдів, при наѐвності (або при підозрі) бактеріальних 
та/або грибкових інфекцій, спричинених чутливими до компонентів препарату мікроорганізмами. 

Протипоказаннѐ 

Препарат протипоказаний паціюнтам з підвищеноя чутливістя до активних речовин або до будь-
ѐкого іншого компонента препарату, до інших аміноглікозидних антибіотиків (перехресні алергічні 
реакції на гентаміцин) або похідних імідазолу (перехресні алергічні реакції на клотримазол). А 
також при туберкульозі шкіри, шкірних проѐвах сифілісу, шкірних реакціѐх післѐ вакцинації, 
шкірних виразках, вуграх, поширеному блѐшковому псоріазі, вірусних шкірних інфекціѐх 
(наприклад, простий герпес, оперізувальний лишай), варикозному розширенні вен, періоральному 
дерматиті, рожевих вуграх, вітрѐній віспі, інших бактеріальних і грибкових інфекціѐх шкіри без 
належної антибактеріальної та антигрибкової терапії. 

Препарат не показаний длѐ застосуваннѐ під оклязійні пов’ѐзки. Препарат не слід наносити на 
слизові оболонки, очі або ділѐнку білѐ очей. 

Не застосовувати крем длѐ лікуваннѐ нігтів або інфекцій шкіри голови. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

При застосуванні крему на шкіру статевих органів і анального отвору наѐвність м’ѐкого парафіну 
(допоміжна речовина у складі препарату) може зменшити міцність на розрив латексних 
презервативів, чим знижую їх надійність при використанні. Клотримазол при місцевому 
застосуванні може бути антагоністом амфотерицина та інших поліюнових антибіотиків. 

Особливості застосуваннѐ 



Крем особливо підходить длѐ застосуваннѐ у лікуванні розладів в ексудативній стадії. Препарат не 
призначений длѐ застосуваннѐ в офтальмології. 

У разі розвитку подразненнѐ шкіри або проѐвів підвищеної чутливості на тлі лікуваннѐ кремом 
застосуваннѐ препаратом слід припинити і підібрати хворому адекватну терапія. 

При місцевому застосуванні системна абсорбціѐ діячих речовин може бути вищоя при 
застосуванні препарату на великі ділѐнки шкіри, особливо при тривалому застосуванні або при 
нанесенні на пошкоджені ділѐнки шкіри. При цьому можуть виникати побічні ѐвища, що 
спостерігаятьсѐ післѐ системного застосуваннѐ діячих речовин. 

При одночасному системному введенні аміноглікозидних антибіотиків слід враховувати 
імовірність сукупної токсичної дії (ототоксичність/нефротоксичність). 

Зокрема, слід мати на увазі перехресні алергічні реакції з іншими аміноглікозидними 
антибіотиками. 

Тривале місцеве застосуваннѐ антибіотиків іноді може призводити до росту резистентної 
мікрофлори. У цьому випадку, а також при розвитку суперінфекції терапія препаратом слід 
припинити і призначити відповідне лікуваннѐ. 

Кортикостероїди з високоя активністя на великих ділѐнках шкіри слід застосовувати під 
ретельним періодичним моніторингом, оскільки вони можуть пригнічувати функція гіпоталамо-
гіпофізарно-наднирково-залозної (ГГНЗ) системи. У випадку розвитку пригніченнѐ лікарський 
препарат слід відмінити, частоту нанесеннѐ зменшити або перевести паціюнта на 
кортикостероїдний препарат слабкої дії. Функціѐ ГГНЗ, ѐк правило, відновляютьсѐ при відміні 
препарату. В окремих випадках можуть розвиватисѐ симптоми відміни, що вимагаять додаваннѐ 
системного кортикостероїду. 

Слід уникати нанесеннѐ препарату на відкриті рани або пошкоджену шкіру. 

Безперервне лікуваннѐ більше 2-3 тижнів не рекомендуютьсѐ. 

Кортикостероїди дуже сильної, сильної і середньої дії слід застосовувати з обережністя при 
нанесенні на шкіру обличчѐ і статевих органів. У таких випадках курс лікуваннѐ не повинен 
перевищувати 1 тиждень. 

В цілому в зоні навколо очей (глаукома) слід застосовувати тільки низькодозовані 
кортикостероїди. 

Кортикостероїди можуть маскувати симптоми алергічної реакції на один з компонентів препарату. 

Паціюнта слід проінструктувати: застосовувати препарат тільки длѐ індивідуального лікуваннѐ та не 
передавати іншим особам. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Вагітність. 

В експериментальних дослідженнѐх встановлено тератогенний ефект кортикостероїдів длѐ 
місцевого застосуваннѐ. Відсутні дані про його застосуваннѐ вагітним жінкам. 

Аміноглікозиди проникаять через плацентарний бар’юр і можуть завдати шкоди плоду при 
застосуванні вагітним. Були повідомленнѐ про випадки повної необоротної двосторонньої 
вродженої глухоти у дітей, матері ѐких отримували аміноглікозиди (вклячаячи гентаміцин) під час 
вагітності. Недостатньо даних щодо місцевого застосуваннѐ гентаміцину вагітним. Недостатньо 
даних щодо застосуваннѐ клотримазолу вагітним жінкам. 

Дослідженнѐ на тваринах не продемонстрували ризику впливу препарату на плід. 



Препарат Триакутан® слід застосовувати у період вагітності тільки у випадку абсолятної 
необхідності. Препарат Триакутан® не слід застосовувати у великих дозах, на великі ділѐнки шкіри і 
протѐгом тривалого часу, а також під оклязивними пов'ѐзками. 

Лактація. 

Невідомо, чи можуть гентаміцин, клотримазол і кортикостероїди при місцевому застосуванні 
проникати у грудне молоко. Однак системні кортикостероїди виѐвлѐятьсѐ у грудному молоці, 
тому, в ході лікуваннѐ Триакутаном слід припинити годуваннѐ груддя. 

Не слід наносити препарат на молочні залози жінкам, ѐкі годуять груддя. 

Не слід застосовувати препарат у I триместрі вагітності. 

Призначеннѐ препарату можливе тільки на більш пізніх термінах вагітності, ѐкщо очікувана 
користь длѐ майбутньої матері перевищую потенційну загрозу длѐ плода. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами.  Вплив на здатність керуваннѐ транспортними засобами або роботу з іншими 
автоматизованими системами не вивчали. 

Спосіб застосуваннѐ та дози 

Дорослим препарат наносити тонким шаром на вся уражену поверхня та прилеглу ділѐнку 
неушкодженої шкіри 2 рази на добу, зранку та ввечері. Тривалість лікуваннѐ залежить від клінічної 
реакції хворого на лікуваннѐ, а також клінічних та мікробіологічних показників. 

У разі грибкового захворяваннѐ «стопи атлета» може бути необхідним більш тривалий курс 
лікуваннѐ (2-4 тижні). 

Діти. Не рекомендуютьсѐ застосовувати дітѐм, оскільки відсутній досвід застосуваннѐ препарату 
паціюнтами ціюї вікової категорії. 

Передозуваннѐ 

При тривалому або надмірному застосуванні місцевих глякокортикостероїдів можливе 
пригніченнѐ гіпофізарно-адреналової системи з розвитком вторинної адреналової недостатності і 
поѐвоя симптомів гіперкортицизму, в тому числі хвороби Кушинга. 

Не слід виклячати, що одноразове передозуваннѐ гентаміцином призводить до поѐви симптомів 
передозуваннѐ. 

Надмірне та тривале місцеве застосуваннѐ гентаміцину може призвести до надмірного росту 
нечутливих до антибіотика мікроорганізмів. 

Лікування. Призначати відповідну симптоматичну терапія. Симптоми гострого гіперкортицизму 
зазвичай оборотні. Якщо необхідно, слід провести корекція електролітного балансу. У разі 
хронічної токсичної дії відміна кортикостероїдів повинна бути поступовоя. 

У разі надмірного зростаннѐ резистентних мікроорганізмів рекомендуютьсѐ припинити лікуваннѐ 
препаратом і призначити необхідну противогрибкову або антибактеріальну терапія. 

Побічні реакції 

Початок лікуваннѐ 

З боку шкіри 

Рідко: подразненнѐ шкіри, відчуттѐ печіннѐ, свербіж, сухість шкіри, реакції гіперчутливості на один 
з компонентів препарату і зміни кольору шкіри. 



При застосуванні на великі ділѐнки шкіри, під оклязійноя пов’ѐзкоя та/або протѐгом тривалого 
часуможуть виникати локальні зміни на шкірі. При застосуванні на великі ділѐнки шкіри можуть 
виникнути системні реакції (пригніченнѐ надниркових залоз, непритомність, артеріальна 
гіпотензіѐ, задишка, дискомфорт/біль, нездужаннѐ). 

Слід пам’ѐтати про підвищений ризик розвитку вторинних інфекцій внаслідок зниженнѐ місцевої 
резистентності до інфекції. 

Можливі локалізовані зміни з боку шкіри, наприклад атрофіѐ шкіри (частіше при застосуванні на 
обличчі), телеангіектазіѐ, ексудаціѐ, поѐва пухирів, набрѐк, кропив’ѐнка, мацераціѐ шкіри, пітницѐ, 
гіпохроміѐ, стриї, вогнищеве лущеннѐ шкіри, поколяваннѐ шкіри, пластинчасте лущеннѐ шкіри, 
ущільненнѐ шкіри, розтріскуваннѐ шкіри, відчуттѐ тепла, фолікулѐрне висипаннѐ, еритема, 
розтѐжки, підшкірні крововиливи, пурпура, вугреподібні висипаннѐ, спричинені стероїдами, 
розацеаподібний/періоральний дерматит, гіпертрихоз і зміни кольору шкіри (вклячаячи 
гіпопігментація). Невідомо, чи оборотні зміни кольору шкіри. 

Нечасто: контактна сенсибілізаціѐ до гентаміцину. 

У деѐких паціюнтів спостерігаласѐ можлива фотосенсибілізаціѐ; однак цей ефект не відтворявавсѐ 
при повторному застосуванні гентаміцину з подальшим впливом ультрафіолетового опроміненнѐ. 

З боку ендокринної системи: пригніченнѐ синтезу ендогенних кортикостероїдів, надмірна 
активність надниркових залоз з набрѐком. Будь-ѐкі побічні ѐвища, котрі спостерігаятьсѐ при 
системному застосуванні глякокортикоїдів, вклячаячи супресія кори надниркових залоз, можуть 
виникати і при їх місцевому застосуванні. 

З боку обміну речовин: розвиток латентного цукрового діабету. 

З боку органів слуху, внутрішнього вуха/з боку нирок: при одночасному системному застосуванні 
аміноглікозидних антибіотиків може виникнути сукупна ототоксичність/ нефротоксичність при 
застосуванні крему Триакутан® на великі ділѐнки шкіри або на ушкоджену шкіру. 

З боку опорно-рухової системи: остеопороз, затримка росту (у дітей). 

Цетостеариловий ефір, що входить до складу лікарського засобу, може призвести до виникненнѐ 
місцевих обмежених шкірних реакцій (наприклад, контактного дерматиту). 

Термін придатності 

3 роки. 

Умови зберіганнѐ 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Не заморожувати. 

Зберігати у недоступному длѐ дітей місці. 

Упаковка 

По 15 г у тубі; 1 туба в пачці. 

Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробник 

ПАТ «Київмедпрепарат». 

Місцезнаходженнѐ виробника та його адреса місцѐ провадженнѐ діѐльності 



Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

ТРИАКУТАН® 
 (TRIACUTAN) 

Состав 

действующие вещества: 1 г крема содержит: бетаметазона дипропионата* – 0,64 мг; 
гентамицина сульфата, в пересчете на гентамицин** – 1 мг; клотримазола*** – 10 мг; 

вспомогательные вещества: метилпарабен (метилпарагидроксибензоат) (Е218) – 2 мг; 
пропиленгликоль; динатриѐ эдетат (трилон Б); масло минеральное; парафин белый мѐгкий; спирт 
цетостеариловый; полиэтиленгликолѐ (макрогола) цетостеариловый эфир; натриѐ дигидрофосфат, 
моногидрат; натриѐ гидрофосфат, додекагидрат; вода очищеннаѐ. 

* – бетаметазона дипропионат, в пересчете на 100 % вещество; 

** – гентамицина сульфат, в пересчете на гентамицин (в пересчете на безводный гентамицин); 

*** – клотримазол, в пересчете на 100% вещество. 

Лекарственная форма. Крем. 

Основные физико-химические свойства: крем белого или почти белого цвета. 

Фармакотерапевтическая группа. 

Кортикостероиды длѐ применениѐ в дерматологии. Кортикостероиды в комбинации с 
антибиотиками. Бетаметазон и антибиотики. 

Код АТХ D07С C01. 

Фармакологические свойства. 

Фармакодинамика. 

Препарат сочетает в себе противовоспалительное действие бетаметазона дипропионата, 
антибактериальнуя активность гентамицина сульфата и антимикотическое действие 
клотримазола. 

Бетаметазона дипропионат ѐвлѐетсѐ мощным (класс III) кортикостероидом с 
противовоспалительным, противоаллергическим и противозудным действием. 

Гентамицин – антибиотик из группы аминогликозидов с бактерицидным действием. Механизм 
действиѐ заклячаетсѐ в угнетении синтеза белков микроорганизмов, которые чувствительны к 
антибиотику. Гентамицин активен в отношении многих аэробных грамотрицательных и немногих 
грамположительных бактерий. In vitro гентамицин в концентрации 1-8 мкг/мл подавлѐет 
большинство чувствительных штаммов Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Moraxella lacunata, 
Neisseria, индол-положительных и индол-отрицательных штаммов Proteus, Pseudomonas (в том 
числе большинство штаммов Pseudomonas aeruginosa), Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis и Serratia. Различные виды и штаммы одного и того же вида могут демонстрировать 
существенные различиѐ в чувствительности in vitro. Кроме того, чувствительность in vitro не всегда 
коррелирует с чувствительностья in vivo. Гентамицин неэффективен по отношения к большинству 
анаэробных бактерий, грибков и вирусов. Гентамицин только минимально эффективен против 
стрептококков. 

Резистентность к гентамицину может развиватьсѐ у грамотрицательных и грамположительных 
бактерий. 



Клотримазол – синтетическое, противогрибковое средство группы производных имидазола. 
Спектр чувствительности к клотримазолу вклячает в себѐ рѐд грибков, которые ѐвлѐятсѐ 
патогенными длѐ человека и животных. Клотримазол обеспечивает эффективное действие по 
отношения к дерматофитам, дрожжевым и плесневым грибкам. В ходе исследований in 
vitro была продемонстрирована эффективность клотримазола против Trichophyton rubrum, 
Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis и Candida (в том 
числе Candida albicans). Известно, что противогрибковое действие клотримазола обусловлено 
подавлением синтеза эргостерина. Эргостерин ѐвлѐетсѐ важным компонентом клеточной 
мембраны грибков. 

Фармакокинетика. 

Исследование фармакокинетики препарата не проводили. 

Бетаметазон. При нормальных условиѐх только часть бетаметазона, который применѐетсѐ местно, 
ѐвлѐетсѐ системно доступным. Степень его проникновениѐ зависит от места нанесениѐ, состоѐниѐ 
кожи, галеновой формы препарата, возраста пациента и способа применениѐ. 

Гентамицин. Гентамицин после местного применениѐ на неповрежденной коже не всасываетсѐ, 
но после нанесениѐ на поврежденнуя или воспаленнуя кожу и при применении окклязионных 
повѐзок на небольших поверхностѐх кожи гентамицин может подвергатьсѐ системной абсорбции. 

Клотримазол. После нанесениѐ на кожу системнаѐ абсорбциѐ низкаѐ, при этом большинство 
клотримазола остаетсѐ в роговом слое. Такие концентрации наблядались через 6 часов после 
нанесениѐ 1 % радиоактивного клотримазола на неповрежденнуя кожу и на кожу с острым 
воспалением: роговой слой = 100 мкг/см³, сетчатый слой = 0,5-1 мкг/см³, подкожный слой = 0,1 
мкг/см³. 

Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

Лечение дерматозов, чувствительных к кортикостероидам, при наличии (или при подозрении) 
бактериальных и/или грибковых инфекций, вызванных чувствительными к компонентам 
препарата микроорганизмами. 

Противопоказаниѐ 

Препарат противопоказан пациентам с повышенной чувствительностья к активным веществам 
или к лябому другому компоненту препарата, к другим аминогликозидным антибиотикам 
(перекрестные аллергические реакции на гентамицин) или производным имидазола 
(перекрестные аллергические реакции на клотримазол). А также при туберкулезе кожи, кожных 
проѐвлениѐх сифилиса, кожных реакциѐх после вакцинации, кожных ѐзвах, угрѐх, 
распространенном блѐшечном псориазе, вирусных кожных инфекциѐх (например, простой герпес, 
опоѐсываящий лишай), варикозном расширении вен, периоральном дерматите, розовых угрѐх, 
ветрѐной оспе, других бактериальных и грибковых инфекциѐх кожи без надлежащей 
антибактериальной и антигрибковой терапии. 

Препарат не показан длѐ применениѐ под окклязионные повѐзки. 

Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, глаза или участок возле глаз. 

Не использовать крем длѐ лечениѐ ногтей или инфекций кожи головы. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 

При применении крема на кожу половых органов и анального отверстиѐ наличие мѐгкого 
парафина (вспомогательное вещество в составе препарата) может уменьшить прочность на 
разрыв латексных презервативов, чем снижает их надежность при использовании. 



Клотримазол при местном применении может быть антагонистом амфотерицина и других 
полиеновых антибиотиков. 

Особенности применениѐ 

Крем особенно подходит длѐ применениѐ в лечении расстройств в экссудативной стадии. 

Препарат не предназначен длѐ применениѐ в офтальмологии. 

При развитии раздражениѐ кожи или проѐвлений повышенной чувствительности на фоне лечениѐ 
кремом применение препаратом следует прекратить и подобрать больному адекватнуя терапия. 

При местном применении системнаѐ абсорбциѐ действуящих веществ может быть выше при 
применении препарата на обширные участки кожи, особенно при длительном применении или 
при нанесении на поврежденные участки кожи. При этом могут возникать побочные ѐвлениѐ, 
которые наблядаятсѐ после системного применениѐ действуящих веществ. 

При одновременном системном введении аминогликозидных антибиотиков следует учитывать 
вероѐтность совокупного токсического действиѐ (ототоксичность/ нефротоксичность). 

В частности, следует иметь в виду перекрестные аллергические реакции с другими 
аминогликозидными антибиотиками. 

Длительное местное применение антибиотиков иногда может приводить к росту резистентной 
микрофлоры. В этом случае, а также при развитии суперинфекции терапия препаратом следует 
прекратить и назначить соответствуящее лечение. 

Кортикостероиды с высокой активностья на больших участках кожи следует применѐть под 
тщательным периодическим мониторингом, поскольку они могут вызвать угнетение гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) системы. В случае развитиѐ угнетениѐ лекарственный 
препарат следует отменить, частоту нанесениѐ уменьшить или перевести пациента на 
кортикостероидный препарат слабого действиѐ. Функциѐ ГГН, как правило, восстанавливаетсѐ при 
отмене препарата. В отдельных случаѐх могут развиватьсѐ симптомы отмены, которые требуят 
добавлениѐ системного кортикостероида. 

Следует избегать нанесениѐ препарата на открытые раны или поврежденнуя кожу. 

Непрерывное лечение более 2-3 недель не рекомендуетсѐ. 

Кортикостероиды очень сильного, сильного и среднего действиѐ следует применѐть с 
осторожностья при нанесении на кожу лица и половых органов. В таких случаѐх курс лечениѐ не 
должен превышать 1 неделя. 

В целом в зоне вокруг глаз (глаукома) следует использовать только низкодозированные 
кортикостероиды. 

Кортикостероиды могут маскировать симптомы аллергической реакции на один из компонентов 
препарата. 

Пациента следует проинструктировать: применѐть препарат только длѐ индивидуального лечениѐ 
и не передавать другим лицам. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

Беременность. 

В экспериментальных исследованиѐх установлен тератогенный эффект кортикостероидов длѐ 
местного применениѐ. Отсутствуят данные о его применении беременным женщинам. 

Аминогликозиды проникаят через плацентарный барьер и могут нанести вред плоду при 
применении беременным. Были сообщениѐ о случаѐх полной необратимой двусторонней 
врожденной глухоты у детей, чьи матери получали аминогликозиды (вклячаѐ гентамицин) в 



период беременности. Недостаточно данных относительно местного применениѐ гентамицина 
беременным. Недостаточно данных относительно применениѐ клотримазола у беременных 
женщин. 

Исследованиѐ на животных не продемонстрировали риска воздействиѐ препарата на плод. 

Препарат Триакутан® следует применѐть в период беременности только в случае абсолятной 
необходимости. Препарат Триакутан® не следует применѐть в больших дозах, на большие участки 
кожи и в течение длительного времени, а также под окклязионные повѐзки. 

Лактация 

Неизвестно, могут ли гентамицин, клотримазол и кортикостероиды при местном применении 
проникать в грудное молоко. Однако системные кортикостероиды обнаруживаятсѐ в грудном 
молоке, поэтому, в ходе лечениѐ Триакутаном следует прекратить кормление грудья. 

Не следует наносить препарат Триакутан® на молочные железы женщинам, которые кормѐт 
грудья. 

Не следует применѐть препарат в I триместре беременности. Назначение препарата возможно 
только на более поздних сроках беременности, если ожидаемаѐ польза длѐ будущей матери 
превышает потенциальнуя угрозу длѐ плода. 

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

Влиѐние на способность управлѐть транспортными средствами или работать с другими 
автоматизированными системами не изучались. 

Способ применения и дозы. 

Взрослым препарат наносить тонким слоем на вся пораженнуя поверхность и прилегаящий 
участок неповрежденной кожи 2 раза в сутки, утром и вечером. Продолжительность лечениѐ 
зависит от клинической реакции больного на лечение, а также клинических и 
микробиологических показателей. 

В случае грибкового заболеваниѐ «стопы атлета» может потребоватьсѐ более длительный курс 
лечениѐ (2-4 недели). 

Дети. 

Не рекомендуетсѐ применѐть детѐм, поскольку отсутствует опыт применениѐ препарата 
пациентам данной возрастной категории. 

Передозировка 

При длительном или чрезмерном применении местных глякокортикостероидов возможно 
угнетение гипофизарно-адреналовой системы с развитием вторичной адреналовой 
недостаточности и поѐвлением симптомов гиперкортицизма, в том числе болезни Кушинга. 

Нельзѐ исклячать, что однократнаѐ передозировка гентамицином приводит к поѐвления 
симптомов передозировки. 

Чрезмерное и длительное местное применение гентамицина может привести к чрезмерному 
росту нечувствительных к антибиотику микроорганизмов. 

Лечение. Назначать соответствуящуя симптоматическуя терапия. Симптомы острого 
гиперкортицизма обычно обратимы. Если необходимо, следует провести коррекция 
электролитного баланса. В случае хронического токсического действиѐ отмена кортикостероидов 
должна быть постепенной. 



В случае избыточного роста резистентных микроорганизмов рекомендуетсѐ прекратить лечение 
препаратом и назначить необходимуя противогрибковуя или антибактериальнуя терапия. 

Побочные реакции 

Начало лечениѐ 

Со стороны кожи 

Редко: раздражение кожи, ощущение жжениѐ, зуд, сухость кожи, реакции гиперчувствительности 
на один из компонентов препарата и изменениѐ цвета кожи. 

При применении на большие участки кожи, под окклязионной повѐзкой и/или в течение 
длительного времени могут возникать локальные изменениѐ на коже. При применении на 
большие участки кожи могут возникнуть системные реакции (угнетение надпочечников, обморок, 
артериальнаѐ гипотензиѐ, одышка, дискомфорт/боль, недомогание). 

Следует помнить о повышенном риске развитиѐ вторичных инфекций вследствие снижениѐ 
местной резистентности к инфекции. 

Возможны локализированные нарушениѐ со стороны кожи, например атрофиѐ кожи (чаще при 
применении на лице), телеангиэктазиѐ, экссудациѐ, поѐвление волдырей, отек, крапивница, 
мацерациѐ кожи, потница, гипохромиѐ, стрии, очаговое шелушение кожи, покалывание кожи, 
пластинчатое шелушение кожи, уплотнение кожи, растрескивание кожи, ощущение тепла, 
фолликулѐрнаѐ сыпь, эритема, растѐжки, подкожные кровоизлиѐниѐ, пурпура, угреподобные 
высыпаниѐ, вызванные стероидами, розацеаподобный/периоральный дерматит, гипертрихоз и 
изменениѐ цвета кожи (вклячаѐ гипопигментация). 

Неизвестно, обратимы ли изменениѐ цвета кожи. 

Нечасто: контактнаѐ сенсибилизациѐ к гентамицину. 

У некоторых пациентов наблядалась возможнаѐ фотосенсибилизациѐ; однако этот эффект не 
воспроизводитсѐ при повторном применении гентамицина с последуящим воздействием 
ультрафиолетового облучениѐ. 

Со стороны эндокринной системы: угнетение синтеза эндогенных кортикостероидов, чрезмернаѐ 
активность надпочечников с отеком. Лябые побочные ѐвлениѐ, которые наблядаятсѐ при 
системном применении глякокортикоидов, вклячаѐ супрессия коры надпочечников, могут 
возникать и при их местном применении. 

Со стороны обмена веществ: поѐвление латентного сахарного диабета. 

Со стороны органов слуха, внутреннего уха/со стороны почек: при одновременном системном 
применении аминогликозидных антибиотиков может возникнуть совокупнаѐ 
ототоксичность/нефротоксичность при применении крема Триакутан® на большие участки кожи 
или на поврежденнуя кожу. 

Со стороны опорно-двигательной системы: остеопороз, задержка роста (у детей). 

Цетостеариловый эфир, входѐщий в состав лекарственного средства, может привести к 
возникновения местных ограниченных кожных реакций (например, контактного дерматита). 

Срок годности 

3 года. 

Условиѐ хранениѐ 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. 



Хранить в недоступном длѐ детей месте. 

Упаковка 

По 15 г в тубе; 1 туба в пачке. 

Категория отпуска. По рецепту. 

Производитель 

ПАО «Киевмедпрепарат». 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 

Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139. 

 

 

 


