
Листівка-вкладка
Гель «ІРУКСАН»

Склад:   1г гелю містить: колагенази, не менше 70 КлА.
Допоміжні речовини: мірамістин, поліетиленгліколь 400, 
поліетиленгліколь 1500, полоксамер 188, цетилстеариловий 
спирт, вода очищена 
Рекомендації щодо застосування: при пошкодженнях шкіри, 
при яких є ризик інфікування, для профілактики утворення 
грубих рубців при загоєнні, зменшення сформованих рубців, 
в тому числі після пластичних та  хірургічних операцій, опіків 
та травм.  За рахунок наявності в складі гелю специфічного 
ферменту – Колагеназа, сприяє швидкому очищенню пошкод-
женої ділянки, попереджає утворення патологічних рубців. 
Мірамістин є сучасним антисептиком з широким спектром 
бактерицидної дії. Збалансована  основа сприяє зволоженню 
пошкодженої ділянки, попереджаючи її пересушування, що 
пришвидшує відновлення.
Завдяки колагеназі, яка викликає гідроліз колагену будь яких 
типів, Іруксан ефективно видаляє старі частинки шкіри, що 
відшаровуються,  розгладжує нерівності шкіри, загрубілості, 
рубці та шрами. Гель має антибактеріальний та антисептичний 
ефект, усуває подразнення.
Спосіб застосування:  Гель застосовують місцево. Кількість 
гелю на одне нанесення встановлюють індивідуально, оскіль-
ки вона залежить від площі ураженої ділянки. Гель необхідно 
наносити тонким шаром один або кілька разів на день на по-
передньо очищену поверхню. Тривалість використання визна-
чається динамікою загоювання, ліквідацією запального про-
цесу, очищенням пошкодженої ділянки, зменшенням поверхні 
рубцевої тканини, а  також відсутністю чи наявністю побічної 
дії.
Протипоказання: Використання протипоказано при підви-
щеній чутливості до діючої речовини або до інших компонентів 
гелю. 
Форма випуску: туба металева, полімерна або комбінована 
по 20г, 30г, 40г, 50г, полімерний контейнер, банка  по 20г, 30г, 
40г, 50г.
Номер партії (серії): вказано на упаковці.
Дата виготовлення: вказано на упаковці (співпадає з номе-
ром партії).
Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання: зберігати за температури не нижче 0 ºС та 
не вище 25 °С в пакуванні виробника.
Назва (найменування) та повна адреса і телефон вироб-
ника: ДП «Ензим», Україна, 24321, Вінницька обл., м. Лади-
жин, вул. Хлібозаводська, 2, тел.(0432) 329-249 
Штрих-код EAN: вказано на упаковці.
Знак для товарів та послуг (за наявності): вказано на 
упаковці.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
№ 12.2-18-1/6335 від 25.03.2020р.
Виробник несе повну юридичну та адміністративну від-
повідальність за відповідність продукції даним, наведеним у 
тексті етикетування.

Листовка-вкладыш
Гель «ИРУКСАН»

Состав: 1г геля содержит: коллагеназы, не менее 70 КлА. 
Вспомогательные вещества: мирамистин, полиэтиленгли-
коль 400, полиэтиленгликоль 1500, полоксамер 188, цетилсте-
ариловый спирт, вода очищенная
Рекомендации по применению: при повреждениях кожи, при 
которых существует риск инфицирования, для профилактики 
формирования грубых рубцов при заживлении, уменьшения 
сформированных рубцов, в том числе после пластических и 
хирургических операций, ожогов и травм. За счет наличия в 
составе геля специфического фермента - Коллагеназа, спо-
собствует быстрой очистке поврежденной поверхности, пред-
упреждает развитие патологических рубцов. Мирамистин 
является современным антисептиком с широким спектром 
бактерицидного действия. Сбалансированная основа способ-
ствует увлажнению поврежденного участка, предотвращая его 
высушивание, что ускоряет восстановление.
Благодаря коллагеназе, которая вызывает гидролиз коллагена 
любого типа, Ируксан эффективно удаляет старые частицы 
кожи, которые отслаиваются, разглаживает неровности кожи, 
огрубелости, шрамы и рубцы. Гель имеет бактерицидное и ан-
тисептическое действие, устраняет раздражение.
Способ применения: Гель применяется местно. Количество 
геля на одно нанесение устанавливается индивидуально, так 
как оно зависит от площади поражённого участка. Гель необ-
ходимо наносить тонким слоем один или несколько раз в день 
на ранее очищенную поверхность. Продолжительность ис-
пользования определяется динамикой заживления, ликвида-
цией воспалительного процесса, очищением поврежденного 
участка, уменьшением поверхности рубцовой ткани, а также 
отсутствием или наличием побочных эффектов. 
Противопоказание: Применение противопоказано при повы-
шенной чувствительности к действующему веществу или дру-
гим компонентам геля.  
Форма выпуска: туба металлическая, полимерная или комби-
нированная по 20г 30г, 40г, 50г, полимерный контейнер, банка 
по 20г, 30г, 40г, 50г. 
Номер партии (серии): указан на упаковке.
Дата изготовления: указана на упаковке (совпадает с номе-
ром партии).
Срок годности: 24 месяца от даты изготовления.
Условия хранения: хранить при температуре не ниже 0 ºC и 
не выше 25 °C в упаковке изготовителя.
Название (наименование) и полный адрес и телефон про-
изводителя: ДП «Энзим», Украина, 24321, Винницкая об-
ласть, г. Ладыжин, ул. Хлебозаводская, 2, тел.: (0432) 329-249
Штрих-код EAN: указан на упаковке.
Знак для товаров и услуг (если таковые имеются): указан 
на упаковке.
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической 
экспертизы № 12.2-18-1/6335 от 25.03.2020г.
Изготовитель несет полную правовую и административ-
ную ответственность за соответствие продукции данным, 
указанным в тексте маркировки.


