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Охолоджуючий мус медичний протисвербіжний

Уважно ознайомтесь з інструкцією та проконсуль-
туйтесь з лікарем перед тим, як  застосовувати Покс-
Клін Охолоджуючий мус при вітряній віспі.

СКЛАД:
Вода, сітчастий сополiмер галактоарабінана і поліг-
люкуроновой кислоти*, бетаїн, лаурет-9, ПЕГ-40, гідро-
генізована рицинова олія, гліцерин, натрія коко-глю-
козид тартрат, полігліцерил-10 лаурат, феноксіетанол 
і етилгексилгліцерин, пантенол, етилгексилгліцерин, 
алантоїн, екстракт квіток/листя/стебла лаванди, екстр-
акт квіток ромашки лікарської, кислота лимонна, натрію 
гідроксид.  *2QR-комплекс

ОСНОВНА ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
ПоксКлін Охолоджуючий мус містить 2QR-комплекс -  
активний антибактеріальний компонент натурального 
рослинного походження (сітчастий сополімер галакто-
арабінана та поліглюкуронової кислоти). 2QR-комплекс 
- запатентований антибактеріальний блокатор, який до-
помагає захистити шкіру від бактерій, попереджає їх по-
дальшій появі, допомагає  заспокоїти подразнену шкі-
ру.  Інші компоненти ПоксКлін забезпечують миттєвий 
охолоджуючий ефект, полегшуючи відчуття свербежу, 
також підтримують природній процес загоєння шкіри.

УПАКОВКА: 
1 флакон-дозатор 100 ml (мл) ПоксКлін Охолоджуючий 
мус, інструкція листівка-вкладиш.

ЩО ТАКЕ ВІТРЯНА ВІСПА?
Вітряна віспа - (вітря́нка, англ. chickenpox) - гостре 
інфекційне захворювання з групи герпесвірусних 
інфекцій, на яке хворіють переважно маленькі діти. 
Збудник вітряної віспи та оперізуючого герпесу 
належить до роду Varicellovirus. Стан характеризується 
лихоманкою і свербінням, червоні плями зазвичай 
з’являються на грудях і торсі, а потім поширюються 
скупченням по всьому тілу. Червоні плями 
перетворюються на маленькі пухирці, які через тиждень 
після висихання утворюють струпи. Розчісування 
ураженої ділянки може викликати інфекцію, внаслідок 
можливої колонізації бактерій у рані.

ЯК РОЗПІЗНАТИ ВІТРЯНУ ВІСПУ?
Першою виразною ознакою вітряної віспи, як правило, 
є висип на шкірі, але деякі люди відчувають втому 
і лихоманку за 24 години до появи червоних плям 
(пухирців). Після ураження шкіри (що характеризується 
червоними плямами та пухирцями), зазвичай, вітряна 
віспа супроводжується лихоманкою, болем у животі 
і загальним відчуттям втоми і слабкості протягом 
декількох днів. Висип зазвичай з’являється як пласкі, 
червоні плями, які піднімаються, як маленькі прищі.
Плями перетворюються на маленькі пухирі, так звані 
везикули, які нагадують маленькі краплі води, на 
червоній основі. Верхівку цих везикул можна легко 
подряпати або вони можуть розірватись самі по собі, 
вони вкриваються скоринкою, іноді протягом декількох 
годин після першої появи. На цьому етапі свербіж 
може бути досить інтенсивним. Цей інтенсивний 
свербіж може збільшити спокусу розчесати везикулу. 
Пухирці відкриваються і залишаються незахищеними, 

це збільшує ризик бактеріальної інфекції. Струпи 
(якщо не роздряпані) відпадають через 9–13 днів після 
утворення.

ЩО ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ 
ПОКСКЛІН МУС?
ПоксКлін myc не містить жодних агресивно-токсичних 
хімічних речовин і безпечний для зовнішнього  
застосування на шкірі дітей. Не існує відомих побічних 
ефектів, пов’язаних з використанням  ПоксКлін 
Охолоджуючий мус. Уникайте контакту ПоксКлін мус з 
очима. У разі попадання ПоксКлін в очі необхідно змити 
великою кількістю води. При першому використанні, 
потрібно натиснути 2-3 рази на насос дозатора 
ПоксКлін для виходу піни. Взаємодія з іншими ліками 
невідома. Протипоказання, пов’язані із застосуванням 
ПоксКлін Охолоджуючий мус, невідомі.

В ЯКИХ ВИПАДКАХ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДО 
ЛІКАРЯ?
Вітряна віспа може становити небезпечну загрозу для 
дорослих, вагітних, жінок годуючих груддю і маленьких 
дітей до 6-місячного віку, тому  обов’язково прокон-
сультуйтеся з лікарем  перед тим,  як застосовувати 
ПоксКлін Охолоджуючий мус. Якщо у дитини виникла 
лихоманка, висип поширюється на очі, шкіра навколо 
плям набрякла та  викликає біль або дуже червона, не-
гайно зверніться до лікаря. Уникайте застосування аспі-
рину дітьми, які страждають на вітряну віспу.

СПОСІБ ТА ДОЗИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Перед кожним застосуванням флакон ПоксКлін 
рекомендовано збовтувати, щоб отримати якісну піну.

Обережно наносити ПоксКлін мус на уражені ділянки 
шкіри 3 рази на день або частіше, якщо є потреба. 
Рекомендовано застосовувати кожного разу при 
виникненні свербежу.  Для додаткового охолодження 
зберігайте ПоксКлін у холодильнику. ПоксКлін не 
можна використовувати більше 30 днів поспіль, що як 
правило, покриває весь період лікування.

  Для лікування великих ділянок шкіри, уражених 
вітряною віспою:

  М’яко нанесіть на шкіру. Випаровування мусу 
призведе до миттєвого охолодження на шкірі.

 Для профілактики рубцювання: 
 Рекомендовано застосовувати мус для полегшення 
симптомів (кожного разу, перед зміною одягу 
дитині).

Умови зберігання: Зберігати в сухому й прохолодному 
місці. Не використовуйте після закінчення терміну 
придатності, вказаного на флаконі з дозатором та на 
упаковці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
Зберігайте в недоступному для дітей місці. ПоксКлін 
Охолоджуючий мус не слід використовувати, якщо у 
дитини є алергія або підвищена чутливість до будь-
якого компоненту. Тільки для зовнішнього застосування 
на уражені ділянки шкіри. При попаданні ПоксКлін в очі, 
промийте очі великою кількістю чистої води.

Всі запити щодо продукту слід надсилати імпортеру.

ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВИРОБНИКА / ІМПОРТЕР: ТОВ «БІОКОДЕКС УКРАЇНА»  
пр. Степана Бандери, 28-А, 04073 м. Київ, Україна. Тел: +38044 237 77 84

 ВИРОБНИК: YouMedical B.V. also doing business as Trimb Healthcare, Барбара Строззілаан 201 /  
Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Амстердам / Amsterdam, Нідерланди / The Netherlands.
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