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ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
ВУНДЭХИЛ

Состав:
действующие вещества: 1 г мази содержит прополиса настойки (Tinctura Propolisi) (1 : 10) (экс-
трагент – этанол 80 %) 50 мг, карофилена (Carophylenum) 30 мг, софоры японской настойки (Tinctura 
Sophorae japonicae) (1 : 2) (экстрагент – этанол 48 %) 30 мг, лапчатки настойки (Tinctura Potentillae) 
(1 : 5) (экстрагент – этанол 70 %) 20 мг, тысячелистника настойки (Tinctura Millefolii) (1 : 5) (экстра-
гент – этанол 70 %) 20 мг;
вспомогательные вещества: масло подсолнечное рафинированное, жир свиной (нутряной), ланолин 
безводный, воск пчелиный.

Лекарственная форма. Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь 
желто-коричневого цвета, с легким специфиче-
ским запахом.
Фармакотерапевтическая группа. Средства для 
лечения ран и язвенных поражений.
Код АТХ D03AX.
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. 
Комбинация биологически активных веществ 
мази ВУНДЭХИЛ обеспечивает высокоэффек-
тивное противовоспалительное, бактерицидное 
и заживляющее действия на пораженные ткани 
и слизистые оболочки, быстро снимает боль, 
отечность, интенсивно удаляет некротические 
(гнойные) образования, способствует нормали-
зации обменных процессов и быстрой регенера-
ции (заживлению) тканей.
Одновременно с ранозаживляющим и противо-
воспалительным действием мазь ВУНДЭХИЛ 
обладает антимикробными (бактериостатиче-
скими) свойствами, благодаря чему препятству-
ет инфицированию раны внутрибольничными 
штаммами инфекций.
Практически во всех случаях применения мазь 
ВУНДЭХИЛ заживляет раны с образованием 
нежной рубцовой ткани. 
Благодаря тому, что мазь изготовлена на липо-
фильной основе, она препятствует присыханию 
повязки к местам повреждения тканей.
Клинические характеристики.
Показания. Раны различного происхождения, 
такие как: вялозаживающие раны (воспаленные 
и инфицированные, послеоперационные, в т. ч. 
после операций на прямой кишке), поражения 
кожи, вызванные облучением, травматические 
повреждения мягких тканей, язвы (варикозные и 
диабетические), кровоизлияния в мягкие ткани 
(гематомы), термические ожоги, пролежни, ги-
некологические эрозии, псориаз, нейродермиты, 
кератодермии ладоней и подошв, гиперкератиче-
ские формы микоза. Трещины сосков в период 
кормления грудью.
Противопоказания. Повышенная чувствитель-
ность к какому-либо компоненту препарата, 
к растениям семейства Астровых, а также аллер-
гия на продукты пчеловодства.
Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами и другие виды взаимодействий. 
Взаимодействие мази ВУНДЭХИЛ с другими 
лекарственными средствами пока неизвестно.
Особенности применения. В связи с тем, что 
мазь имеет липофильную основу, её не следует 
применять в начальной стадии раневого процес-
са, когда происходит активная экссудация.
Применение в период беременности или кормле-
ния грудью. В период беременности или кормле-
ния грудью препарат применяют по назначению 
врача.
Способность влиять на скорость реакции при 
управлении автотранспортом или другими ме-
ханизмами. Не влияет.
Способ применения и дозы. Рекомендуется на-
носить мазь на пораженную поверхность тон-
ким слоем 2-3 раза в сутки. Через 2-3 часа после 
каждого нанесения необходимо удалить остатки 
мази с помощью ватного тампона или салфетки, 

смоченной антисептическим средством (напри-
мер, раствором фурацилина или настойкой ка-
лендулы, разведенной водой 1 : 3). После того, 
как рана подсохнет (около 1 часа), снова нанести 
мазь.
При ранах мазь наносить в конце I фазы после пре-
кращения экссудации (мокнутия) и во II и III фазах 
раневого процесса. При ранах, вызванных ме-
ханическими повреждениями тканей, лечебный 
эффект препарата проявляется в течение 2-7 дней 
применения. 
При лечении хронических анальных трещин 
и геморроя ежедневно на 2-3 часа вводить в про-
свет кишки тампончик с мазью. Продолжитель-
ность курса лечения зависит от степени и формы 
заболевания (от 5 дней до 1 месяца).
При лечении эрозии шейки матки мазь густо на-
носить на ватный или марлевый тампон и вво-
дить на 2-3 часа глубоко во влагалище (ежеднев-
но). Курс лечения – от 1 до 4 недель.
При термических ожогах I и II степени, для 
предупреждения развития тяжелых осложне-
ний и достижения скорейшего заживляющего 
эффекта, мазь нужно нанести как можно скорее 
на пораженную кожу (в течение 10-15 минут по-
сле получения ожога). Курс лечения зависит от 
степени ожога, его площади и, прежде всего, от 
времени после получения ожога до первого на-
несения мази и длится от 3 до 15 дней.
При ожогах, вызванных солнечным облучением, 
мазь нужно нанести тонким слоем на 2-3 часа, 
после чего с помощью салфетки удалить ее 
остатки. ВУНДЭХИЛ быстро снимает боль и по-
краснение кожи.
Продолжительность курса лечения зависит от 
характера патологического процесса, площади 
пораженных участков, достигнутого эффекта. 
Дети. Препарат применяется в педиатрической 
практике.
Передозировка. Не описана.
Побочные реакции. Препарат обычно хорошо 
переносится пациентами. Однако, учитывая 
многокомпонентный состав препарата, в отдель-
ных случаях, как правило при индивидуальной 
гиперчувствительности к компонентам пре-
парата или при нарушении рекомендованного 
режима применения, возможно развитие аллер-
гических реакций, в том числе высыпания, зуда, 
шелушения эпидермиса, отека и/или гиперемии 
кожи лица, туловища, конечностей. В случае по-
явления каких-либо негативных реакций необхо-
димо обратиться к врачу.
Срок годности. 2 года.
Лекарственное средство не следует применять 
после окончания указанного на упаковке срока 
годности.
Условия хранения. В оригинальной упаковке 
при температуре от +8 °С до +15 °С в недоступ-
ном для детей месте.
Упаковка. По 15 г или 30 г в тубах.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. ООО «Научно-производствен-
ная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Местонахождение производителя и его адрес 
места осуществления деятельности. Украина, 
61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьков-
ских дивизий, 20 лит. «А-5».
Дата последнего пересмотра. 14.07.2017 г.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України

14.07.2017 р. № 798
Реєстраційне посвідчення

№ UA/7236/01/01
ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу
ВУНДЕХІЛ

Склад:
діючі речовини:1 г мазі містить прополісу настойки (Tinctura Propolisi) (1 : 10) (екстрагент – 
етанол 80 %) 50 мг, карофілену (Carophylenum) 30 мг, софори японської настойки (Tinctura Sophorae 
japonicae) (1 : 2) (екстрагент – етанол 48 %) 30 мг, перстачу настойки (Tinctura Potentillae) 
(1 : 5) (екстрагент – етанол 70 %) 20 мг, деревію настойки  (Tinctura Millefolii) (1 : 5) (екстрагент – 
етанол 70 %) 20 мг;
допоміжні речовини: олія соняшникова рафінована, жир свинячий (нутряний), ланолін безводний, 
віск бджолиний.

Лікарська форма. Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь жов-
то-коричневого кольору, з легким специфічним 
запахом.
Фармакотерапевтична група. Засоби для ліку-
вання ран і виразкових уражень.
Код АТХ D03AX.
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. 
Комбінація біологічно активних речовин мазі 
ВУНДЕХІЛ забезпечує високоефективну про-
тизапальну, бактерицидну та загоювальну дії 
на уражені тканини і слизові оболонки, швидко 
знімає біль, набряклість, інтенсивно видаляє не-
кротичні (гнійні) утворення, сприяє нормалізації 
обмінних процесів і швидкій регенерації (заго-
єнню) тканин.
Разом із ранозагоювальною і протизапальною 
дією мазь ВУНДЕХІЛ має антимікробні (бакте-
ріостатичні) властивості, завдяки чому перешко-
джає інфікуванню рани внутрішньолікарняними 
штамами інфекцій.
Практично в усіх випадках застосування мазь 
ВУНДЕХІЛ загоює рани з утворенням ніжної 
рубцевої тканини.
Завдяки тому, що мазь виготовлена на ліпо-
фільній основі, вона перешкоджає присиханню 
пов’язки до місць ушкодження тканин.
Клінічні характеристики.
Показання. Рани різного походження, такі як: 
рани, що повільно загоюються (запалені та ін-
фіковані, післяопераційні, у т. ч. після операцій 
на прямій кишці), ураження шкіри, спричинені 
опроміненням, травматичні ушкодження м’яких 
тканин, виразки (варикозні та діабетичні), кро-
вовиливи у м’які тканини (гематоми), термічні 
опіки, пролежні, гінекологічні ерозії, псоріаз, 
нейродерміти, кератодермії долонь і підошов, 
гіперкератичні форми мікозу. Тріщини сосків 
у період годування груддю.
Протипоказання. Підвищена чутливість до 
будь-якого з компонентів препарату, до рослин 
родини Айстрових, а також алергія на продукти 
бджільництва.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та 
інші види взаємодій. Взаємодія мазі ВУНДЕ-
ХІЛ з іншими лікарськими засобами поки що 
невідома.
Особливості застосування. У зв’язку з тим, що 
мазь має ліпофільну основу, її не слід застосову-
вати у початковій стадії раневого процесу, коли 
відбувається активна ексудація.
Застосування у період вагітності або годуван-
ня груддю. У період вагітності або годування 
груддю препарат застосовують за призначенням 
лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при 
керуванні автотранспортом або іншими меха-
нізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози. Рекомендується 
наносити мазь на уражену поверхню тонким 
шаром 2-3 рази на добу. Через 2-3 години після 
кожного нанесення необхідно видалити залишки 
мазі за допомогою ватного тампона або серветки, 
змочених антисептичним засобом (наприклад, 

розчином фурациліну або настойкою нагідок, 
розведеною водою 1 : 3). Після того, як рана під-
сохне (близько 1 години), знову нанести мазь.
При ранах мазь наносити наприкінці I фази піс-
ля припинення ексудації (мокнуття) та у II та 
III фазах раневого процесу. При ранах, спричи-
нених механічними ушкодженнями тканин, ліку-
вальний ефект препарату виявляється протягом 
2-7 днів застосування.
При лікуванні хронічних анальних тріщин і ге-
морою щоденно на 2-3 години вводити у просвіт 
кишки тампончик з маззю. Тривалість курсу лі-
кування залежить від ступеня та форми захворю-
вання (від 5 днів до 1 місяця).
При лікуванні ерозії шийки матки мазь густо на-
носити на ватний або марлевий тампон і вводити 
на 2-3 години глибоко в піхву (щоденно). Курс 
лікування – від 1 до 4 тижнів.
При термічних опіках I та II ступеня, для по-
передження розвитку тяжких ускладнень та до-
сягнення скорішого загоювального ефекту, мазь 
слід нанести якомога швидше на уражену шкіру 
(протягом 10-15 хвилин після отримання опіку). 
Курс лікування залежить від ступеня опіку, його 
площі і, насамперед, від часу після отримання 
опіку до першого нанесення мазі та триває від 
3 до 15 днів.
При опіках, спричинених сонячним опромінен-
ням, мазь треба нанести тонким шаром на 2-3 го-
дини, після чого за допомогою серветки видали-
ти її залишки. ВУНДЕХІЛ швидко знімає біль 
і почервоніння шкіри.
Тривалість курсу лікування залежить від харак-
теру патологічного процесу, площі уражених ді-
лянок, досягнутого ефекту. 
Діти. Препарат застосовується в педіатричній 
практиці.
Передозування. Не описане.
Побічні реакції. Препарат зазвичай добре пе-
реноситься пацієнтами. Однак, враховуючи ба-
гатокомпонентний склад препарату, в окремих 
випадках, як правило при індивідуальній гіпер-
чутливості до компонентів препарату або при по-
рушенні рекомендованого режиму застосування, 
можливий розвиток алергічних реакцій, у тому 
числі висипів, свербежу, лущення епідермісу, 
набряку та/або гіперемії шкіри обличчя, тулуба, 
кінцівок. У разі появи будь-яких негативних ре-
акцій необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності. 2 роки.
Лікарський засіб не слід застосовувати після 
закінчення зазначеного на упаковці терміну 
придатності. 
Умови зберігання. В оригінальній упаковці при 
температурі від +8 °С до +15 ºС в недоступному 
для дітей місці.
Упаковка. По 15 г або 30 г у тубах.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацев-
тична компанія «ЕЙМ».
Місцезнаходження виробника та його адреса 
місця провадження діяльності. Україна, 61091, 
Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських ди-
візій, 20 літ. «А-5».
Дата останнього перегляду. 14.07.2017 р.


