
Інструкція для застосування бальзам Цитопсор

Бальзам Цитопсор (Balsamum Citopsorum) — солідоловий препарат для місцевого 
застосування при дерматозах (псоріаз, екзема, різнокольоровий лишай), густа маса різних 
відтінків коричневого кольору.

Склад: жировий солідол, ефірна олія м'яти перцевої, екстракт календули масляний, морська 
сіль, нанокластери срібла.

Допоміжні речовини: вазелін, ланолін,

Вазелинове масло.

Упаковка: 200 мл / шт - банки поліпропіленові.

Терапевтична дія
•Знімає запалення;

•Стимулює регенерацію;

•Знищує патогенну мікрофлору;

•Втамовує біль, зменшує свербіж.

Показання до застосування
Препарат показаний на стаціонарній стадії та стадії регресу захворювання і в період його 
загострення. Рекомендується застосовувати Цитопсор як ефективний допоміжний засіб при 
комплексному лікуванні дерматозів (псоріаз, екзема, різнокольоровий лишай).

Спосіб застосування
Препарат застосовують зовнішньо, наносячи невелику його кількість тонким рівним шаром 
на уражені ділянки шкіри щодня один або два рази на добу, змащуючи уражені ділянки 
легкими рухами (на волосистих ділянках - у напрямку росту волосся, злегка розсовуючи їх), 
залишаючи область відкритою для вбирання.



Через 15-20 хвилин (до 2 годин в залежності від переносимості і ступеня ураження) зняти 
сухими або вологими безспиртовій серветками, при необхідності змити теплою водою з 
нейтральним дитячим милом і підсушити сухою серветкою з бавовняної тканини. Уникати 
розчісування і інтенсивного тертя. Щільно сидячі кірки насильно видаляти не слід - з часом 
вони стають пласкішими і зникають. Через 2 тижні рекомендується зробити перерву на 1-2 
дні.

На ділянках з чутливою шкірою (пахви, пахова область і т.п.) рекомендується спочатку 
змастити бляшки жирним дитячим кремом без добавок, а потім наносити тонкий шар 
препарату.

У перші дні застосування можливі роздратування і свербіння, але головне при цьому уникати
розчісування. Перший час бляшки відлущуються і червоніють. Поступово свербіж слабшає 
(якщо був) бляшки стають більш пласкими, а почервоніння зходить в середньому через 2-5 
тижнів. Якщо сверблячка не послабшала можлива індивідуальна чутливість до компонентів 
препарату, слід зменшити частоту змазувань і кількість препарату, що наноситься.

Якщо присутня помірна кількість висипань, то однієї упаковки бальзаму Цитопсор (200 мл) 
достатньо на курс, що триває, в середньому, 4-6 тижнів (залежить від стадії і форми 
захворювання). При значній кількості висипань і добрій переносимості препарату можна 
використовувати і більшу кількість.

При гострому перебігу хвороби, ураженні більше 50-60% шкірних покривів, рекомендується 
змащувати уражені ділянки частинами. Наприклад, наносити препарат на третину уражених 
ділянок до їх зникнення, а потім приступати до змазування наступних.

Тривалість курсу індивідуальна. Змащування рекомендується продовжувати до тих пір, поки 
на місцях висипань не залишаться плями, які не рожевіють і не дають лущення після 
купання. Гіперпігментовані або депігментовані плями, що залишилися, згодом зрівнюються з
загальним тоном шкіри. З метою закріплення результату і для профілактики рецидиву, слід 
продовжити застосування протягом 1-2 тижнів.

Купатися бажано не раніше ніж через 6-8 годин після змащування, один раз в 2-3 дня (але 
змащування проводити щодня). При необхідності можна митися щодня, але краще приймати 
теплий душ, ніж ванну. Розпарювати і розтирати шкіру губкою не треба. Для купання краще 
використовувати дитяче мило, для миття голови можна застосовувати звичайний шампунь.

У період застосування препарату Цитопсор необхідно дотримуватися дієтичного режиму, 
виключивши вживання: яєць, цільного молока, меду, червоних фруктів і ягід, цитрусових, 
помідорів і болгарського перцю, цибулі та часнику, шоколаду та інших какао-продуктів, 
обмежити жирні (сало, м'ясо та м'ясо-ковбасні вироби), пряні, копчені, кислі страви, соління 
й маринади, майонез, гірчицю, хрін, здобні кондитерські вироби (торти, тістечка, зефір і 
пастилу), напої з ароматизаторами і добавками, а також каву. З метою закріплення ремісії і 
для профілактики не рекомендується зловживати цими продуктами в подальшому.



При загостренні і лікуванні рекомендується також повністю виключити вживання спиртних 
напоїв і куріння (або максимально обмежити). Крім того, рекомендується уникати стресу і 
перевтоми (сон не менше 8 годин на добу), переохолодження і тривалого перебування на 
сонці.

Побічні ефекти
Препарат практично не має протипоказань і побічних ефектів, а також не містить токсичних, 
гормональних та інших шкідливих для здоров'я компонентів. Зрідка на початку застосування 
можуть спостерігатися місцеві реакції: легке почервоніння і свербіж шкіри. Якщо вони не 
проходять через 2-5 тижнів це ознака індивідуально підвищеної чутливості до компонентів 
препарату, слід зменшити частоту змазувань і обмежити кількість використовуваного 
препарату.

Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, періоди вагітності та 
грудного вигодовування, дитячий вік (до 14 років). Не слід наносити препарат на ділянки, що
мокнуть.

Вагітність і лактація
Під час вагітності та в період лактації Цитопсор не застосовується.

Особливі вказівки
Особам зі схильністю до алергій, перед застосуванням рекомендується провести пробу на 
чутливість: невелику кількість препарату нанесіть на зап'ясток або ліктьовий згин і 
спостерігайте за реакцією протягом доби. Якщо шкірні покриви не змінилися, починайте 
використання.

Бажано почати з невеликих доз (не більше одного грама) і з мінімального часу впливу (п'ять 
хвилин), щоб оцінити реакцію організму. Потім тривалість процедур і кількість препарату 
можна збільшити.

При виникненні вираженої місцевої алергічної реакції (висип як кропив'янка, підвищення 
температури, набряки) використання препарату припинити. При необхідності звернутися до 
дерматолога або прийняти протиалергічні препарати.

Не слід самостійно поєднувати застосування бальзаму Цитопсор з іншими методами 
лікування, загальною або місцевою фізіотерапією, фітотерапією, ультрафіолетовим 
опроміненням, прийомом інших препаратів.

При необхідності допускається прийом протиалергічних препаратів, ентеросорбентів і 
препаратів необхідних за життєвими показаннями (серцеві, гіпотензивні та т.п.).

Не слід самостійно застосовувати під плівку і у вигляді компресів. У самому крайньому 
випадку допускаються виключно легкі, що не тиснуть бинтові пов'язки або пов'язки з 
натуральних тканин на короткий час.

Застосування препарату Цитопсор в комплексній терапії допускається тільки за 
призначенням лікаря під наглядом в стаціонарі.



Передозування
Про випадки передозування бальзаму Цитопсор не повідомлялося.

Взаємодія лікарських засобів
Прийом антибіотиків, протизапальних засобів, вітамінів, а також щеплення і інтенсивна 
медикаментозна терапія під час застосування бальзаму Цитопсор можуть впливати на перебіг
захворювання в залежності від індивідуальних особливостей.

Умови та термін зберігання
Зберігати в щільно закритій банці, в сухому, темному і недоступному для дітей місці

при температурі від + 5 ° до + 25 ° С.

Термін придатності - 24 місяці від дати виготовлення.

Вироблено на замовлення: ФОП Маринін В.В.

Виробник: ТОВ фабрика "НПФ Дельта"

Юр. адреса: Україна, г. Харьков, ул. Астрономічна, д. 33
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