
Інструкція із застосування
Будь ласка, уважно прочитайте цю інформацію – вона допоможе Вам правильно 

застосовувати ПАРИН-ПОС®

ПАРИН-ПОС®

Для захисту поверхні очей та догляду за повіками, рогівкою та кон’юнктивою, для 
позбавлення очей від подразнення, що проявляється почервонінням, печінням та 

свербежем 
Стерильна очна мазь з гепарином, що не містить консервантів

Що таке ПАРИН-ПОС®?
ПАРИН-ПОС® − це стерильна мазь для застосування на оці.
Склад:
1 g (г) ПАРИН-ПОС® містить 1300 МО гепарину натрію (одержаного зі слизової оболонки кишеч-
ника свиней), рідкий парафін, ланолін та білий вазелін.
Одна туба містить 5 g (г) очної мазі.
Для чого застосовується ПАРИН-ПОС®?
ПАРИН-ПОС® захищає поверхню очей, утворюючи на рогівці та кон’юнктиві стійку прозору плівку 
очної мазі. Повіки та шкіру біля очей також можна обробляти ПАРИН-ПОС®. Оскільки після нане-
сення мазь стає м’якою та «тече», вона може потрапляти в очі, якщо була нанесена поряд. Тому 
повіки та шкіру навколо очей слід обробляти лише тими засобами, які були розроблені для очей та 
добре ними переносяться.
ПАРИН-ПОС® містить гепарин – фізіологічну речовину зі структурою, дуже подібною до складових 
сліз, які формують слизовий шар на поверхні ока. Важливо, що слизовий шар «прикріплює» сльози 
до тканин рогівки та кон’юнктиви, завдяки чому останні постійно зволожуються. Рогівка та кон’юнк-
тива – це слизові мембрани, які мають бути зволоженими для збереження здорового стану та здат-
ності до належної регенерації.
ПАРИН-ПОС® покращує слізну плівку та захищає поверхню очей, при цьому зникають печіння, свер-
біж та подразнення. Очні повіки легко закривають кон’юнктиву та рогівку. Гепарин – фізіологічна 
речовина, завдяки чому очна мазь добре переноситься і змішується з наявною слізною плівкою.
Коли слід застосовувати ПАРИН-ПОС®?
Подразнення очей та повік мають різні причини. Навколишні умови, такі як інтенсивне сонячне 
випромінення, вітер, бруд або кондиціоноване повітря, спричиняють подразнення, так само як і 
навантаження на очі, таке як робота за комп’ютером або водіння автомобіля. Прийом певних лікар-
ських засобів також може спричиняти зменшення секреції сліз. У деяких випадках в очах виникає 
відчуття печіння, свербежу, очі червоніють або в них з’являється відчуття стороннього тіла. Іноді 
також вражаються повіки.
ПАРИН-ПОС® позбавляє від цих симптомів за рахунок утворення стійкої зручної захисної плівки на 
очах. Жирна консистенція очної мазі спричиняє незначне погіршення зору. Тому ПАРИН-ПОС® слід 
наносити в першу чергу перед сном. Скарг на відкривання очей зранку немає. 
Як слід наносити ПАРИН-ПОС®?
ПАРИН-ПОС® можна застосовувати лише у тому випадку, якщо перед першим використанням на 
картонній коробці наявна неушкоджена етикетка контролю першого відкривання (  ).
Вимийте руки та станьте навпроти дзеркала.
Головним правилом застосування очних мазей є уникання контакту наконечника туби з оком або 
шкірою.
Відгвинтіть ковпачок з туби.

Нахиліть голову назад та трохи 
відтягніть нижню повіку паль-
цем однієї руки.

Тримаючи іншою рукою тубу у 
вертикальному положенні над 
оком, видавіть одну смужку очної 
мазі в щілину між оком та пові-
кою, злегка натискаючи на тубу.

Обережно заплющте око і потім 
поморгайте, як Ви це звичайно 
робите.

Після застосування тубу слід щільно закрити.

9
0
.
3
2
3
9
 
S
A
B

Kunde: URSAPHARM Export UA - Sona-Pharmexim LLC Lackierung: /
Produkt: PB PARIN-POS 5 G AGSA UA Lackaussparung: /
Art.-Nr.: 90.3239 Pharmacode: 1732
Format: 148 x 210 mm (Plano) Zusatzspezifikation: /
Blindenschrift (FS): JA / NEIN Sonstiges: /
Material: Offset 60 g/qm (UPM Fine, Fa. Nordland) Kleinste Schriftgröße: 8 Pt
Kleber (ET): / Farbtoleranz vorhanden: JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
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Очну мазь також можна наносити за допомогою пальця на повіку або на шкіру навколо очей.
Будь ласка, наносьте очну мазь, злегка натискаючи на тубу, не зминаючи та не скручуючи її.
Що ще потрібно знати?
Якщо Ви застосовуєте ПАРИН-ПОС® протягом дня, у Вас на деякий час може погіршитися зір 
через жирну консистенцію очної мазі. В цей час Вам не слід керувати автомобілем, працювати  
з механізмами або виконувати роботи, що вимагають балансування.
ПАРИН-ПОС® не слід застосовувати одночасно з очними краплями. У таких випадках ПАРИН-ПОС® 
слід наносити приблизно через 30 хвилин після застосування інших офтальмологічних препаратів. 
Якщо Ви хочете нанести додаткову очну мазь, слід витримати щонайменше годинний інтервал між 
обома нанесеннями.
На підставі наявних даних, діти, вагітні жінки та жінки, що годують груддю, також можуть застосову-
вати ПАРИН-ПОС®.
Одну тубу з ПАРИН-ПОС® може використовувати лише одна людина.
У дуже рідкісних випадках повідомлялося про розвиток реакцій гіперчутливості, таких як почерво-
ніння, відчуття печіння та свербежу очей або надмірну сльозотечу, які зникали одразу ж після припи-
нення застосування мазі ПАРИН-ПОС®.
Як часто і як довго Ви можете застосовувати ПАРИН-ПОС®?
ПАРИН-ПОС® слід застосовувати згідно з інструкціями, наданими Вашим лікарем. Частота нане-
сення залежить від Ваших особистих симптомів. ПАРИН-ПОС® може доповнювати лікування зво-
ложуючими очними краплями, що застосовуються протягом дня. У таких випадках ПАРИН-ПОС® 
зазвичай наносять один раз на день перед сном. Якщо Ви відчуваєте, що Вам потрібно застосову-
вати ПАРИН-ПОС® частіше, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.
Тривалість застосування не обмежена. Однак, як і у разі усіх тривалих симптомів, Вам слід прокон-
сультуватися з Вашим лікарем, якщо Ваш стан не покращується, наприклад, протягом 2 тижнів.
Коли Вам не слід застосовувати ПАРИН-ПОС®?
ПАРИН-ПОС® не слід застосовувати при гіперчутливості до будь-якого з компонентів мазі.
ПАРИН-ПОС® не слід застосовувати під час носіння контактних лінз.
ПАРИН-ПОС® не слід застосовувати одразу після офтальмологічних операцій або при гострих трав-
мах, оскільки таке застосування не вивчалось у клінічних дослідженнях.
Що потрібно знати про  
зберігання ПАРИН-ПОС®?
Зберігати при температурі не вище 25 °C (  ).
ПАРИН-ПОС® можна застосовувати впродовж 6 місяців після першого відкривання туби. 
ПАРИН-ПОС® не слід застосовувати після закінчення терміну придатності (  ).
Зберігати у місцях, недоступних для дітей.
Дата останнього перегляду інструкції із застосування:
Березень 2021
Виробник (  ): 
УРСАФАРМ Арцнайміттель ГмбХ, Індустрієштрассе 35, 66129 Саарбрюкен, Німеччина
URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestrasse 35, 66129 Saarbrücken, Germany
Уповноважений представник виробника в Україні
ТОВ «Сона-Фармексім»
вул. М. Грінченка 4
03680 м. Київ
Україна
тел. + 38 (044) 359 01 09

UA.TR.116

Медичний виріб
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