ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ІРИКАР
(IRICAR Ò)
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: 1 г крему містить Cardiospermum halicacabum Ø0,1 г ;
допоміжні речовини: спирт бензиловий, етиленгліколю моностеарат та етиленгліколю дистеарат, суміш октадецилгептаноату та октадецилоктаноату, олія
мінеральна, спирт цетиловий, ізопропілміристат, гліцерин 85 %, калію гідроксиду розчин 20 %, вода очищена.
Лікарська форма. Крем.
М'який, однорідний, блискучий, злегка жовтуватого кольору крем.
Назва і місцезнаходження виробника.
Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.
Deutsche Homoeopathie -Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.
Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний лікарський засіб.
До складу препарату Ірикар входить рослинна активна речовина із тропічної ліани Cardiospermum halicacabum (кардіоспермум), яка зменшує
вираженість симптомів при запальних захворюваннях шкіри, що супроводжуються свербежем, таких як нейродерміт, алергічні шкірні реакції та екзема.
При цьому після короткого періоду застосування крему спочатку відбувається
швидке зменшення вираженості свербежу. Внаслідок дії препарату Ірикар
зникають почервоніння, набряклість, зменшується вираженість запалення. З часом зникає й зумовлене безперервним розчухуванням потовщення шкіри та
лущення на зразок екземи.
Показання для застосування. Місцеве лікування запальних захворювань шкіри зі свербежем, такі як екзема, нейродерміт, а також свербежу шкіри
різного походження.
Протипоказання. Відома гіперчутливість до інгредієнтів препарату.
Належні заходи безпеки при застосуванні.
При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку слід зменшити
частоту застосування та дозу препарату і після регресії небажаних симптомів відновити прийом препарату відповідно до інструкції. У разі вираженого
первинного погіршення, що супроводжується поганою переносимістю препарату, пацієнту слід припинити його застосування та звернутися до лікаря.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Ризику для здоров'я при застосуванні крему у період вагітності або годування груддю не встановлено. Як і всі лікарські засоби, вагітним жінкам і
матерям, які годують груддю, рекомендується застосовувати препарат лише після попередньої оцінки лікарем користі для матері та ризику для плода
(дитини).
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з

іншими механізмами. Дотепер не встановлено.

Діти. Застосововати дітям віком від 1 року.
Спосіб застосування та дози. Дорослим і дітям віком від 1 року рекомендується наносити крем на уражені ділянки шкіри тонким шаром, злегка
втираючи, 3 рази на день.
Внаслідок доброї переносимості Ірикар можна застосовувати тривалий час.
Якщо після 1-2 тижнів лікування препаратом не спостерігається позитивного терапевтичного ефекту, пацієнту слід звернутися до лікаря.
Передозування. Проявів передозування не встановлено.
Побічні ефекти. Реакції гіперчутливості до окремих інгредієнтів препарату, подразнення шкіри, контактний дерматит.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дотепер не встановлена.

Термін придатності. 3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.
Упаковка. По 50 г крему в тубі; по 1 тубі у картонній коробці.
Категорія відпуску. Без рецепта.

