
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ 

ТЕЧНОСТ ПРОТИВ МАЗОЛИ 

 

Област на приложение: Разтвор за приложение при кокоши трън, мазоли и брадавици  

Състав: 1 g разтвор съдържа: 120 mg салицилова киселина, 49 мг 90 %-на млечна 

киселина. 

Други съставни части: Етер, етил ацетат, 2-пропанол, колодий, гъсто-течен парафин, 

рициново масло. 

Лекарствена форма и съдържание: 10 ml. Разтвор за нанасяне върху кожата. 

Ръководство за дозиране, вид и продължителност на приложението: 

Моля придържайте се към указанията за употреба, тъй като в противен случай Мазоли 

EX може да не действа правилно! 

В каква дозировка и колко често трябва да се прилага Мазоли EX? 

1-2 пъти дневно се нанасят съответно 1-2 капки от разтвора, напръскват се върху 

подлежащото на лечение място и се оставя да попие. Продължителността на приложение 

възлиза на 4-5 дни. При упорити случаи обработката се повтаря, като се изчака 

достатъчно дълго, докато нанесеният преди това слой изсъхне. За защита на здравата 

кожа същата може да бъде покрита с вазелин. След използване флаконът отново да се 

затвори плътно, тъй като Мазоли ЕХ се изпарява лесно. 

Колко дълго трябва да се прилага Мазоли EX? 

При редовно приложение омекналият мазол може да се отстрани без усилие след 3-5 дни. 

Горещата баня улеснява отлепянето на размекнатия мазол и изваждането на кокошия 

трън. Обработката евентуално може да бъде повторена. 

Указания: 

След използване шишето отново да се затвори плътно. 

Противопоказания: 

Кога не трябва да прилагате Мазоли EХ? 

Не трябва да прилагате Мазоли ЕХ при свръхчувствителност към някое от съставните вещества, както и при 

ограничена бъбречна функция. Попитайте за това, моля, Вашия фармацевт. Мазоли ЕХ не трябва да бъде прилаган 

върху белези по рождение, окосмени брадавици, брадавици в гениталната област или върху лицето. 

Какво трябва да съблюдавате при бременност и кърмене? 

Мазоли EX може да бъде прилаган по време на бременност само върху малка площ (по-малка от 5 см²). 

Мазоли ЕХ не трябва да бъде прилаган върху гърда на кърмачки. Случайното поемане на Мазоли ЕХ от кърмачето 

чрез контакт с подлежащото на обработка място от тялото трябва да бъде избягвано. Ако редовна обработка на 

големи кожни площи с Мазоли ЕХ се счита за необходимо, то кърменето трябва да се спре преждевременно, тъй 

като не могат да се изключат рискове за новороденото, поради недостатъчната детоксикация при новородените. 

Какво трябва да се съблюдава при деца и кърмачета? 

При кърмачета Мазоли ЕХ не трябва да бъде прилаган. При деца трябва да се избягва обработка върху големи 

площи за дълго време. 

Предпазни мерки за приложението и предупредителни указания: 

Какви предпазни мерки трябва да бъдат съблюдавани? 

Мазоли ЕХ не трябва да влиза в допир с лигавици, най-вече трябва да се избягва контакт с очите. 

Указание за съхранение: 

Мазоли ЕХ е пожароопасен и не трябва да бъде прилаган в близост до открити пламъци. 

Мазоли ЕХ да се съхраняват на недостъпно за деца място! 

Взаимодействия с други средства 

Какви други лекарствени средства се повлияват в своето действие от Мазоли ЕХ? 



Салициловата киселна може да засили поемането на други местно прилагани лекарствени средства. Поетата чрез 

кожата салицилова киселина може да влезе във взаимодействие с определени субстанции (метотрексат и 

силфонилни вещества). Тези данни са валидни също така и за приложени наскоро лекарства. 

Свръхдозиране и други грешки при приложението 

Какво трябва да се направи, ако Мазоли ЕХ бъде приложен в прекалено големи количества (умишлено 

предозиране или предозиране погрешка)? При външно приложение на препарати от салицилова киселина, също и 

при надвишаване за кратко време погрешка на посочените максимални количества, като цяло не могат да се 

очакват токсични странични действия. Локално може да се стигне до кожни дразнения. Като контра мярка е 

достатъчно отстраняването на препарата. 

Какво трябва да се направи, ако Мазоли ЕХ бъде погълнат по погрешка? 

Устата трябва да се изплакне веднага обилно с вода. Веднага след това трябва без забавяне да се потърси лекарска 

помощ. 

Ако имате въпроси за изясняване на приложението, Ви препоръчваме да попитате Вашия фармацевт. 

Странични действия 

Какви странични действия могат да настъпят при приложението на Мазоли ЕХ? 

Рядко Мазоли ЕХ може да предизвика локални кожни дразнения (зачервявания или парене), които обаче в 

нормалния случай отшумяват бързо. 

При прекомерно дразнене на кожата трябва да прекъснете лечението с Мазоли ЕХ. 

В единични случаи могат да се появят контактни алергии. 

Специални указания за съхранение 

Да се съхранява плътно затворен, при температура, не по-висока от 25 °C.  

Лесно възпламеним. Да се пази от огън. 

След изсъхване на разтвора Мазоли ЕХ не трябва да бъде използван повече. 

 

Спазвайте пълните указания и противопоказния в настоящото ръководство за употреба и редовно 

проверявайте мястото на приложение! 

Ограничение на температурата при съхранение 

Код на партидата: Да се използва до: 

0297Медицинско изделие. 

Производител: Дистрикон ГмбХ     

                         ул. Ам Йозеф 15     

                         D-61273 Верхайм 

Вносител и дистрибутор за България:  

Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД 

ул. Перла 26, Логистичен парк Варна сграда А1 

Варна 9009 

Тел: +359 52 731 187 

www.s-o-s-bulgaria.com 

Дата на последната актуализация на информацията:Юли 2017 г. 

 


