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Листовка: информация за потребителя 

 

Тетрациклин АБР 30 mg/g маз 

Tetracyclin ABR 30 mg/g ointment 

 

тетрациклин (tetracyclinе) 

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това 

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. 

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. 

- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или 

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази 

листовка. Вижте точка 4. 

 

Какво съдържа тази листовка: 

1. Какво представлява Тетрациклин АБР маз и за какво се използва 

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Тетрациклин АБР маз 

3. Как да използвате Тетрациклин АБР маз 

4. Възможни нежелани реакции  

5. Как да съхранявате Тетрациклин АБР маз 

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 

 

 

1. Какво представлява Тетрациклин АБР маз и за какво се използва 

 

Тетрациклин АБР е широкоспектърен антибиотик, който спира развитието на болестотворни 

микроорганизми, а във високи дози ги унищожава. 

 

Тетрациклин АБР маз се прилага за локално лечение на кожни инфекции, причинени от 

чувствителни на тетрациклин микроорганизми, включително акне. 

 

 

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Тетрациклин АБР маз 

 

Не използвайте Тетрациклин АБР маз 

- ако сте алергични към тетрациклин или към някоя от останалите съставки на това 

лекарство (изброени в точка 6). 

 

Предупреждения и предпазни мерки 
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Тетрациклин АБР маз. Уведомете 

го, ако страдате от миастения гравис (състояние, характеризиращо се с мускулна слабост, 

затруднение при дъвчене и гълтане, и нарушение в говора). 

 

Тетрациклин може да предизвика леко жълто оцветяване на кожата, което свети при облъчване 

с ултравиолетови лъчи. Този ефект се отстранява при използване на кисели сапуни. 

 

При поява на сенсибилизация, третирането с продукта трябва да се прекрати. 

 

При лечение на акне продуктът трябва да се употребява поне 2 седмици, за да се забележи 

подобрение. Понякога затова е нужно повече време. При липса на ефект или влошаване на 

симптомите след 6-8 седмично лечение трябва да се обсъди друга терапия. 

 

По време на лечението с продукта не трябва да се използват козметични кремове и грим върху 

лекуваните области. 
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Други лекарства и Тетрациклин АБР маз 
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е 

възможно да използвате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. 

 

Няма установени лекарствени взаимодействия. 

 

Бременност и кърмене 

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, 

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. 

 

В периода на бременност и кърмене Тетрациклин АБР трябва да се прилага само след преценка 

от лекар на съотношението полза/риск.  

 

Шофиране и работа с машини 

Тетрациклин АБР маз не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини. 

 

Тетрациклин АБР маз съдържа парабени 

Teтрациклин Aктавис маз съдържа т. нар. парабени, които могат да станат причина за 

алергични реакции и в редки случаи да доведат до астматични пристъпи. 

 

 

3. Как да използвате Тетрациклин АБР маз 

 

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в 

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

 

Teтрациклин АБР маз се прилага 1–3 пъти дневно на тънък слой върху засегнатите места чрез 

леко втриване под формата на масаж след внимателно почистване на кожата с хладка вода. 

 

Ако сте използвали повече от необходимата доза Тетрациклин АБР маз 
Ако инцидентно сте използвали повече от предписаната доза, обърнете се към Вашия лекар или 

фармацевт.  

 

Няма съобщения за предозиране с продукта.  

 

Ако сте пропуснали да приложите Тетрациклин АБР маз 

Не използвайте по-голямо от необходимото количество, за да компенсирате пропуснато 

приложение. Приложете обичайната доза колкото е възможно по-скоро след като сте 

установили пропуска и продължете лечението по обичайния начин.  

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт. 

 

 

4. Възможни нежелани реакции 
 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 

всеки ги получава.  

 

Продуктът се понася добре и при продължително приложение.  

С неизвестна честота (от наличните данни не може да се направи оценка на честотата) се 

наблюдават дразнене, зачервяване, парене, сърбеж и лющене на кожата.  

 

Съобщаване на нежелани реакции  
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да 
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съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян 

Груев” № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани 

реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно 

безопасността на това лекарство. 

 

 

5. Как да съхранявате Тетрациклин АБР маз 

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

 

Да се съхранява под 25C.  

Период на използване след първо отваряне на опаковката – 3 месеца. 

 

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на 

годност отговаря на последния ден от посочения месец.  

 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези 

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 

 

 

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 

 

Какво съдържа Тетрациклин АБР маз: 

- Активното вещество е тетрациклинов хидрохлорид. 1 g маз съдържа 30 mg тетрациклин, 

като тетрациклинов хидрохлорид. 

- Другите съставки са метилпарахидроксибензоат, пропилпарахидроксибензоат, течен 

парафин, твърд парафин, ланолин, бял вазелин. 

 

Как изглежда Тетрациклин АБР маз и какво съдържа опаковката 

Жълта до тъмножълта маз с еднородна консистенция, без агломерати и въздушни мехури. 

 

Опаковка 

По  20 g маз в двойно лакирани алуминиеви туби.  

 

Притежател на разрешението за употреба 

Антибиотик-Разград АД 

Бул. “Априлско въстание” № 68, офис 201 

7200 Разград, България 
 

Производител 

Балканфарма-Разград АД 

бул. "Априлско въстание" № 68 

7200 Разград, България 

 

Дата на последно преразглеждане на листовката –  

http://www.bda.bg/

