
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу 

Троксерутин Ветпром 

Склад лікарського засобу 

діюча речовина: 1 г гелю містить троксерутину 20 мг; 

допоміжні речовини: карбомер, троламін, динатрію едетат, бензалконію хлорид, вода очищена. 

Лікарська форма 

Гель для зовнішнього застосування. 

Однорідний прозорий гель від жовтого до жовто-зеленого кольору. 

Назва і місцезнаходження виробника 

«ВетПром» АД. 

Болгарія, м. Радомир, вул. Отец Пасій, № 26. 

Фармакотерапевтична група. 

Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС С05С А04. 

Троксерутин Ветпром чинить венотонічну, капіляротонічну, знеболювальну, протизапальну і 
гемостатичну дію. Пригнічує агрегацію тромбоцитів, сприятливо впливає на трофічні прояви при 
варикозному синдромі. Препарат зменшує підвищену проникність капілярів; блокує 
венорозширювальний ефект гістаміну, брадикіну та інших медіаторів запального процесу; чинить 
протизапальну дію на білявенозну тканину; зменшує набряк, усуває біль, покращує трофіку і 
патологічні зміни, пов'язані з венозною недостатністю. 

При місцевому застосуванні троксерутин чинить вибіркову дію на середні і зовнішні частини стінок 
вен, проникаючи здебільшого в зовнішню стінку. Він накопичується значною мірою у внутрішній і 
зовнішній частині стінки вени, але в той час, як проникнення через внутрішню стінку є результатом 
дифузії через просвіт вени, проникнення через зовнішню стінку відбувається, ймовірно, шляхом 
«vasa vasorum» циркуляції. Троксерутин швидко поглинається роговим шаром шкіри і проникає до 
кровоносних судин підшкірної тканини. pH гелю підібране відповідно до реакції шкіри і не 
спричиняє подразнення в місці застосування. Троксерутин не чинить сенсибілізуючої дії. Завдяки 
своїй водяній основі гель не порушує нормальних фізіологічних властивостей шкіри. 

Показання для застосування 

Симптоматичне лікування таких захворювань: 

 венозна недостатність; 
 набряки і біль при травмах і варикозних венах; 
 м’язові крампі (судомне стягування литкових м’язів). 

Протипоказання 

Підвищена чутливість до троксерутину або до будь-якої допоміжної речовини препарату. 

Належні заходи безпеки при застосуванні 



Не наносити на слизові оболонки, відкриті рани і екзему. Хворим з порушенням функції нирок не 
рекомендується застосовувати препарат тривалий час. Вимити руки після застосування. 

Застосування в період вагітності або годування груддю 

Препарат можна застосовувати у ІІ і ІІІ триместрі вагітності, а також у період годування груддю 
лише за призначенням лікаря, який визначає співвідношення користь для жінки/ризик для плода-
дитини. Не застосовувати у І триместрі вагітності. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими 
механізмами 

Не впливає. 

Діти 

Немає протипоказань для застосування препарату дітям. 

Спосіб застосування та дози 

Застосовуються зовнішньо. Гель наносять вранці і ввечері на уражені ділянки шкіри за допомогою 
легких масажуючих рухів знизу-верх до його повного проникання в шкіру. Якщо за будь-яких 
причин застосування препарату пропущено, пацієнт може нанести його у будь-який час, 
дотримуючись інтервалу між двома сеансами лікування не менш ніж 10 - 12 годин. 

Курс лікування – від 2 тижнів до 1 - 2 місяців. При рецидиві захворювання курс лікування можна 
повторити 2 - 3 рази в рік. 

Передозування 

При передозуванні можуть бути прояви підвищеної чутливості, що вимагає припинення лікування 
та застосування десенсибілізуючої терапії. У разі випадкового ковтання великої кількості гелю слід 
звернутися до лікаря. У разі необхідності призначають симптоматичне лікування; перитонеальний 
діаліз. 

Побічні ефекти 

В окремих випадках можливі почервоніння шкіри, свербіж, висипи. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій 

При місцевому застосуванні троксерутину не відома. 

Термін придатності 

5 років. 

Термін придатності після розкриття туби – 1 місяць. 

Умови зберігання 

Зберігати у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі 15 - 25 °С. Не 
заморожувати. 

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Упаковка 



По 40 г в алюмінієвих тубах; 1 туба в картонній коробці. 

Категорія відпуску 

Без рецепта. 

 


