
  

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З  

ВИКОРИСТАННЯ  

МЕДИЧНОГО ВИРОБУ 

Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з 

даною інструкцією  
 

1. Що таке мазь Емофікс і для чого її використовують 

Емофікс це гемостатична мазь, яка функціонує як бар’єр та показана для 
зупинки та запобігання кровотечам, спричиненим пошкодженням шкірних 

покривів та кровотечам зі  слизових оболонок, таких як, наприклад, невеликі 
носові кровотечі, в тому числі травматичного походження, невеликі рани на 

шкірі тощо. 

2. Що потрібно знати перед застосуванням медичного виробу Емофікс 

Не використовувати медичний виріб у разі відомої гіперчутливості до будь-

якого компонента медичного виробу (див. розд. 6); 

3. Застосування медичного виробу Емофікс 

Зупинка кровотечі: нанести достатню кількість мазі на поверхню у зоні 

кровотечі. 

Профілактика рецидиву носової кровотечі: застосовувати медичний виріб 

двічі на день щонайменше протягом двох тижнів після гострого епізоду або 

за рекомендацією  лікаря. 

У разі нанесення на слизову оболонку носа рекомендовано використовувати 

наконечник-аплікатор, що міститься в упаковці. 

Після кожного застосування слід ретельно очистити наконечник. Наконечник 

індивідуального застосування. 

  

4. Застереження  

• При виникненні будь-яких побічних реакцій слід припинити застосування 

медичного виробу і звернутись до лікаря. 

 



  

 

• На початку лікування можливе виникнення відчуття печіння, свербежу в 

носі та ринореї, які зазвичай самостійно проходять при продовженні 

терапії. Якщо зазначені явища не зникають, слід припинити використання 

засобу та проконсультуватися з лікарем. 

• Перед застосуванням пересвідчитися в цілісності упаковки, не 

використовувати у разі порушення цілісності упаковки. Пошкодження 

та/або порушення цілісності упаковки може порушити вимоги безпеки 

самого виробу. 

• Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, 

вказаного на упаковці. Зазначена дата кінцевого терміну придатності 

стосується нерозпакованого медичного виробу за умов належного 

зберігання. 

5. Умови зберігання Емофіксу 

• Зберігати в недоступному для дітей місці. 

• Після використання щільно закрийте тубу. 

• Нерозпакований медичний виріб зберігати при температурі не вище 30 °C. 

У разі дії температур, відмінних від рекомендованих, можливе змінення 

щільності медичного виробу без погіршення якості. Достатньо зберігати 

Емофікс при кімнатній температурі, аби він знову набув початкової 

консистенції. 

6. Додаткова інформація 

Склад: суміш насичених жирних кислот, білковий екстракт дріжджів, 

фосфатидилхолін, токоферил ацетат, віск бджолиний, олія соєва, спирт 

стеариловий, кальцію хлорид, калію хлорид, магнію хлорид, гліцерол 

моностеарат, метил- та пропілпарагідроксибензоат, бутилгідрокситолуол 

(ВНТ). 

Вміст упаковки 

Туба 30 г з аплікатором. 

Дата останнього перегляду: 18.12.2020. 

Уповноважений представник. 
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