
БАД
Сироп Девясила с витамином С.

Производитель и организация, принимающая претензии от потребителей по качеству товара:
ТОО «Султан»,  Алматинская область, Талгарский район, п.Еркин,  ул. Б.Момышулы, 5
Тел./факс +7(727) 305-48-56/-65, 304-98-32
Адрес электронной почты: toosultan@list.ru

Описание
Густоватая, однородная, непрозрачная жид-
кость, светло-коричневого цвета своеобраз-
ного вкуса, свойственного корням девясила. В 
процессе хранения допускается образование 
осадка, не влияющего на качество и годность 
сиропа.

Состав
Сахарный сироп, экстракт девясила сухой, 
аскорбиновая кислота, сорбат калия (консер-
вант). 

Свойства
Аскорбиновая кислота способствует повыше-
нию сопротивляемости организма к неблаго-
приятному воздействию окружающей среды, 
улучшает общее самочувствие, аппетит, уве-
личивает эффективность действия  других 
компонентов препарата.
Отхаркивающее, противовосполительное, ан-
тисептическое, фунгицидное, заживляющее, 
общеукрепляющее, гипотензивное свойство 
обусловлено содержанием сесквитерпеновых 
лактонов, полисахаридов,органических кис-
лот.

Показания
Рекомендуется в качестве дополнительного 
источника аскорбиновой кислоты, сесквитер-
пеновых лактонов (алантолактона, изолакто-
на, дигидроизоланталактона, дигидроланта-
лактона, азулена), полисахаридов (инулина, 
пектина), органических кислот.

Пищевая ценность
Энергетическая ценность, ккал/кДж 265/1109
Белков 0.4 %,  жиров 0 %,  углеводов 66.0 %,  
аскорбиновой кислоты  0.3 %
Противопоказания: Индивидуальная непере-
носимость компонентов, сахарный диабет, 
беременность, период лактации. 

Рекомендации по применению 
Сироп девясила принимают за 30 мин до еды.
Детям старше 14 лет и взрослым  – по 1 столо-
вой ложке 3 раза в день; 
Содержимое флакона рекомендуется взбалты-
вать перед каждым употреблением.

Форма выпуска
Сироп по 100 мл во флаконах темного стекла 
вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте, 
при температуре не выше 25°С и относитель-
ной влажности не более 75 %. При хранении 
сиропа допускается выпадение осадка.

Срок годности
2 года

Условия реализации
Через аптечную сеть

Условия отпуска
Без рецепта

с
+7 (727) 305-48-80/-65, 304-98-32 



ББК
Витамин С қосылған андыз шәрбаты

Өндіруші және тұтынушылардан өнімнің (тауардың) сапасы жөнінде шағымдарды 
қабылдайтын ұйымның мекенжайы:
«Султан» ЖШС, Алматы облысы, Талғар ауданы, Еркін ауылы, Б. Момышұлы көшесі, 5. 
Тел./факс +7(727) 305-48-56/-65, 304-98-32.   E-mail: toosultan@list.ru

Сипаттамасы
Аңдыз тамырларына тән дәмі бар ашық-
қоныр түсті, бірыңғай, мөлдір емес, қоюлау 
сұйықтық. Шәрбатты сақтау мезгілінде са-
пасына және жарамдылығына әсер етпейтін 
тұнба түзілуі мүмкін.

Құрамы
Қант шәрбаты, аңдыздың тарам та-
мырлары  мен тамырларының құрғақ 
сығындысы,аскорбин қышқылы, калий сорба-
ты (консервант) бар.

Қасиеттері
Аскорбин қышқылы қоршаған ортаның 
қауіпті әсеріне қарсыластықты жоғарылатады, 
жалпы жағдайды, тәбетті жақсартады, пре-
параттын басқада компоненттерінің әсерін 
көбейтеді.
Құрамында сесквитерпенды лактондар, по-
лисахаридтер, органикалық қышқылдардың 
болуына байланысты қақырық түсіретін, 
қабынуға қарсы, антисептикалық, 
фунгицидтық, жара жазғыш, гипотензивты 
әсерлері бар.

Қолданылуы
Аскорбин қышқылы, сесквитерпенді лактон-
дар (алантолактон, изолактон, дигидроизолан-
талактон, дигидроланталактон, азулен), по-
лисахаридтер, органикалық қышқылдардың 
қосымша көзі ретінде ұсынылады

Тамақ құндылығы 

Энергетикалық құндылығы, 
ккал/кДж 265/1109
ақуыздар 0.4 %
майлар 0 %
көмірсулар 66.0 %
аскорбин қышқылы 0.3 %

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препараттың  құрамдас бөліктеріне  жоғары 
сезімталдықта
- қант диабеті
- жүктілік, лактация қезеңінде 

Қолдану тәсілдері 
Шәрбатты тамақтанарға дейін 30 минут 
бұрын тағайындайды.
14 жастан асқан балаларға және ересектерге 
тәулігіне 3рет 1 ас қасық шәрбаттан қолдану 
керек. 
Құтының ішіндегісін әр қолданар алдында 
шайқау керек

Шығарылу түрі 
Қоңыр түсті шыныдан жасалған құтыда 100 
мл- дан, қолданылуы жөніндегі нұсқаулықпен 
бірге картон қорапқа салынған. 

Сақтау шарттары
Қурғақ, жарықтан қорғалған жерде  +25°С-ден 
аспайтын температурада және 75 % аспайтын 
салыстырмалы ылғалдықта сақтау керек.
Шәрбатты сақтау мезгілінде тұнба түзілуі 
мүмкін.
 
Сақтау мерзімі
2жыл.

Таратылу шарттары
Дәріхана жүйесі арқылы

Босатылу шарттары
Рецептісіз
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Директор ТОО «Султан» Кейкибаева У.Е. 
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ИНСТРУКЦИЯ
по применению дезинфицирующего средства

«Мирамисан, раствор 0,01%» производства
ТОО «Султан», Республика Казахстан

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.	 Средство	«Мирамисан,	раствор	0,01%	и	0,1%	для	наружного	применения»	-	бесцветная,	прозрачная	жидкость,	пенящаяся	при	

встряхивании,	без	запаха.
2.	 Срок	годности	средства	составляет	3	года	при	условии	хранения	в	невскрытой	упаковке	производителя.	Средство	необходимо	

защищать	от	света	и	хранить	в	недоступном	для	детей	месте	при	температуре	от	1°С	до	25°С.	
3.	 В	 качестве	 активного	 вещества	 содержит	 0,01	%	 и	 0,1%	 	 бензил	 -диметил-[3-(миристоил-амино)пропил]аммоний	 хлорида	

моногидрат	соответственно.	
4.	 Антисептическое	и	дезинфицирующее	средство.	
5.	 Мирамисан	по	степени	воздействия	на	организм	относится	к	малоопасным	веществам	–	4	класс	опасности,	в	рекомендуемых	

дозах	 не	 оказывает	 резорбтивно-токсического,	 кожно-раздражающего	 и	 сенсибилизирующего	 действия.	 При	 попадании	 в	 глаза	
вызывает	раздражение.
6.	 Средство	относится	к	группе	катионных	поверхностно-активных	веществ,	а	именно	к	четвертичным	аммониевым	соединениям	

с	антисептическим	действием.
7.	 В	основе	действия	мирамисана	 -	 прямое	 гидрофобное	взаимодействие	молекулы	с	липидами	мембран	микроорганизмов,	

приводящее	к	их	фрагментации	и	разрушению.	
В	отличие	от	других	антисептиков,	Мирамисан	обладает	высокой	избирательностью	действия	в	отношении	микроорганизмов,	т.к.	

практически	не	действует	на	оболочки	клеток	человека.	Данный	эффект	связан	с	иной	структурой	клеточных	мембран	человека	
(значительно	 большей	 длиной	 липидных	 радикалов,	 резко	 ограничивающих	 возможность	 гидрофобного	 взаимодействия	
мирамисана	с	клетками).	
Мирамисан		активен	в	отношении	аскомицет,	многих	микроорганизмов,	включая	бактерии,	патогенные	грибы,	вирусы,	простейшие	

в	виде	монокультур	и	микробных	ассоциаций,	а	также	госпитальные	штаммы	с	полирезистентностью	к	антибиотикам.	Действует	
губительно	на	возбудителей	заболеваний,	передающихся	половым	путем:	гонококки,	бледные	трепонемы,	трихомонады,	хламидии,	
а	также	на	вирусы	герпеса,	иммунодефицита	человека	и	др.	Оказывает	противогрибковое	действие	на	дерматофиты,	дрожжи	и	
дрожжеподобные,	а	также	другие	патогенные	грибы,	включая	грибковую	микрофлору	с	резистентностью	к	химиотерапевтическим	
препаратам.	Под	действием	мирамисана	снижается	устойчивость	микроорганизмов	к	антибиотикам.	
	 Мирамисан	 оказывает	 противовоспалительный	 эффект,	 усиливает	 местные	 защитные	 реакции,	 регенерационные	 процессы,	

активизирует	механизмы	иммунной	защиты.	
8.	 Средство	выпускается	в	стеклянных	флаконах	из	темного	стекла	с	полиэтиленовой	пробкой	и	навинчивающейся	крышкой	

или	с	насадкой-распылителем,	во	флаконах-капельницах	или	во	флаконах	с	насадкой-распылителем	из	крашеного	полипропилена	
объемом	от	30	мл	до	1000	мл		или	в	полимерных	канистрах	по	3	л,	5	л,	10	л,	20л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для	дезинфекции	кожи	рук	медперсонала	при	обследовании	больных	и	выполнении	медицинских	манипуляций.	
Венерология. Для	экстренной	профилактики	заболеваний,	передающихся	половым	путем.
Гинекология. «Мирамисан,	раствор	0,01%»	при	профилактике	гнойного	поражения	послеродовых	травм	и	заражений;	воспаление	

влагалища,	воспаление	слизистой	оболочки	тела	матки.
Урология. В	 составе	 комплексной	 терапии	 острых	 и	 хронических	 воспалений	 уретры	 и	 простаты	 (хламидиоз,	 гонорея	 и	 др.)	

применяется	«Мирамисан,	раствор	0,01%».
Неотложная помощь и применения в быту. Профилактика	 инфицирования	 микротравм	 кожи:	 порезы,	 царапины,	 ссадины.	

Универсальное	средство	личной	гигиены.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА
Дезинфекцию	кожи	рук	проводят	путем	нанесения	5	-	10	мл	раствора	0,01%	или	0,1%	на	предварительно	тщательно	вымытые	и	

просушенные	стерильной	салфеткой	руки,	равномерно	распределяя	по	всей	поверхности,	в	течение	5	мин.	
Венерология. Для	срочной	профилактики	венерических	патологий:	по	прошествии	не	более	двух	часов	после	полового	акта,	после	

гигиенической	обработки	наружных	гениталий,	раствор	0,01%	обильно	наносится	на	них	пропитанным	ватным	тампоном.	Мужчинам	
вводят	в	уретру	1,5-3	мл	раствора	0,01%,	женщинам	–	1-1,5	мл;	после	процедуры	не	следует	опорожнять	мочевой	пузырь	в	течение	
двух	часов.	Женщинам	также	орошают	влагалище	5-10	мл	раствора	на	2-3	минуты.

Гинекология. Для	 профилактики	 послеродового	 инфицирования	 производится	 орошение	 влагалища	 раствором	 0,01%	 за	 6-7	
суток	до	родов,	во	время	родов	–	после	каждого	исследования	влагалища,	и	после	родов	–	по	50	мл	раствора	(тампон,	смоченный	
в	 растворе,	 вводится	 во	 влагалище	 на	 2	 часа)	 в	 течение	 5	 суток.	 При	 проведении	 кесарева	 сечения,	 перед	 хирургическим	
вмешательством	орошают	влагалище,	в	ходе	операции	–	внутреннюю	часть	матки	и	разрез	на	ней,	а	после	операции	во	влагалище	
на	2	часа	вводят	тампоны,	пропитанные	в	50	мл	раствора	0,01%.	Процедура	повторяется	в	течение	7-8	суток.	
Воспалительные	 патологии	 женских	 гениталий:	 ежесуточное	 вагинальное	 введение	 тампонов,	 пропитанных	 раствором	 0,01%,	

либо	электрофорез	в	теч.	11-15	суток.
Урология. В	комплексной	терапии	воспаления	уретры	и	простаты	осуществляется	введение	в	мочеиспускательный	канал	2-5	мл	

раствора	0,01%		1-3	раза	в	сутки.	Продолжительность	курса	–	5-10	суток.
Неотложная помощь и применения в быту. С	профилактической	целью	поверхность	кожи	в	области	микротравмы	обрабатывают	

или	фиксируют	марлевым	тампоном,	смоченным	средством	Мирамисан	0,01%	или	0,1%.	Процедуру	повторяют	2	-	3	раза	в	сутки	
в	течение	3	-	5	дней.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.	 Избегать	попадания	средства	в	глаза.
2.	 Не	 использовать	 средство	 при	 повышенной	 чувствительности	 к	 бензил	 -диметил-[3-(миристоил-амино)пропил]аммония	

хлорида	моногидрату.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В	отдельных	случаях	возможно	кратковременное	ощущение	жжения,	исчезающее	самостоятельно	через	15	-	20	с.	и	не	требует	

прекращения	лечения.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
1.	 При	попадании	средства	на	слизистую	оболочку	глаз	необходимо	обильно	промыть	их	водой.	При	необходимости	обратиться	

к	врачу.
2.	 При	попадании	средства	в	желудок	дать	выпить	несколько	стаканов		воды,	затем	принять	10-15	таблеток	активированного	угля.	
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«Мирамисан, 0,01% ерітінді» зарарсыздандырғыш
заттың қолданылуы жөніндегі

НҰСҚАУЛЫҚ 
(Қазақстан Республикасы, «Султан» ЖШС)

ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
1.	 «Мирамисан	0,01%	ерітінді»	-	шайқағанда	көпіршитін	түссіз,	иіссіз,	мөлдір	сұйықтық.	
2.	 Бұл	заттың	сақталу	мерзімі	өндіруші	жасап	шығарған	ашылмаған	құтыда	–	3	жыл.	Затты	жарықтан	қорғалған	және	балалардың	

қолы	жетпейтін,	температурасы	1ºС-дан	25ºС-ға	дейінгі	жерде	сақтау	керек.
3.	 Құрамында	белсенді	зат	ретінде	0,01	%	және	0,1%	бензил	-диметил-[3-(миристоил-амино)пропил]аммоний	моногидрат	хлориді	

бар.
4.	 Антисептикалық		және	зарарсыздандырғыш		құрал.	
5.	 Мирамисан	 ағзаға	 әсер	 ету	 деңгейіне	 қарай	 аса	 қауіпті	 емес	 заттарға	 жатады,	 қауіптілігі	 4	 класс,	 ұсынылатын	 дозаларда	

резорбтивті-токсикалық,	тері	тітіркендіргіш	және	сенсибилизациялық	әсерін	тигізбейді.	Көзге	түскен	жағдайда	тітіркендіруді	болдырады.
6.	 Құрал	катионды	беттік-белсенді	заттар	тобына,	соның	ішінде	антисептикалық	әсері	бар	аммонийдің	төрттік	қосылысына	жатады.
7.	 Мирамисанның	әсер	ету	негізінде	–	молекулалардың	микроорганизмдер	мембраналарының	липидтерімен	тікелей	гидрофобты	

алмасуы,	олардың	бөлінуіне	және	ыдырауына	әкеледі.	
Басқа	 антисептиктерге	 қарағанда,	 Мирамисанның	 микроорганизмдерге	 қатысты	 жоғары	 талғампаздық	 әсері	 бар,	 себебі	 адам	

жасушаларының	қабаттарына	айтарлықтай	әсер	етпейді.	Айтылған	эффект	адамның	жасушалық	мембранасының	басқа	құрылымына	
байланысты	(липидті	радикалдардың	айтарлықтай	үлкен	ұзындығы,	Мирамисанның	жасушалармен	гидрофобты	алмасу	мүмкіндігінің	
күрт	шектелуі).
Мирамисан	аскомицеттерге,	 көптеген	микроорганизмдерге,	соның	 ішінде	бактериялар,	патогенді	 зеңдер,	вирустар,	 	монокультура	

және	микробты		ассоциациялар	түріндегі	грамоң	және	грамтеріс,	аэробты	және	анаэробты	бактерияларға,	сондай-ақ	антибиотиктерге	
полирезистентнттілігі	 бар	 госпитальды	 штаммдарға	 қатысты	 айтарлықтай	 	 бактерицидті	 әсері	 бар.	 Жыныс	 жолдары	 арқылы	
берілетін	 аурулардың	 қоздырғыштарына:	 гонококктар,	 трепонемалар,	 трихомонадтар,	 хламидиялар,	 сондай-ақ	 ұшық,	 адам	
иммунтапшылығы	вирусына	және	басқаларына	қатысты	әсері	бар.	 	 	 	 	 	Дерматофиттерге,	ашытқы	зеңдер	және	зең	тәріздестерге,	
сондай-ақ	химиотерапиялық	препараттарға	төзімділігімен	зеңдік	микрофлораны	қоса	басқа	да	патогенді	зеңдерге	қатысты	әсер	етеді.	
Мирамисанның	әсерімен	микроорганизмдердің	антибиотиктерге	тұрақтылығы	төмендейді.
Мирамисан	 қабынуға	 қарсы	 әсері	 бар,	 жергілікті	 қорғаныс	 реакцияларын,	 регенерация	 үрдісін	 күшейтеді,	 иммунды	 қарғаныс	

механизмін	белсендендіреді.
8.	 Аталған	зат	30	мл-ден	1000	мл-ге	дейінгі	полиэтиленді	 тығынмен	және	бұралмалы	қақпағымен	немесе	қондырғы-бүркігішпен	

бекітілген	(қорғаныш	қалпақпен	қамтамасыз	етілген)		қою	түсті	боялған	шыны	құтыларда	немесе	полипропиленнен		жасалған	құты-
тамызғыштарда	немесе	қондырғы-бүркігіші	бар	құтыларда	және	3	л,	5	л,	10	л,	20	л	полимер	канистрлерде	шығарылады.

ҚОЛДАНУ АЯСЫ
Науқастарды	 қабылдағанда	 және	 медициналық	 манипуляцияларды	 орындағанда	 медицина	 қызметкерлерінің	 қол	 терісін	

зарарсыздандыру	үшін	қолданылады.	
Венерология. Жыныс	жолдары	арқылы	берілетін	аурулардың	дереу	алдын	алу	үшін.
Гинекология. Мирамисан,	 0,01%	 ерітіндіні	 босанудан	 кейінгі	 қынаптық	 іріңді	 жаралардың	 және	 жұқпалардың	 алдын	 алу	 үшін;	

қынаптың	қабынуы	кезінде,	жатыр	қуысының	шырышты	қабатының	қабынуы	кезінде	қолданылады.
Урология. Мирамисан,	 0,01%	 ерітіндіні	 уретра	 мен	 простатаның	 (хламидиоз,	 гонорея	 және	 т.б.)	 жедел	 және	 созылмалы	

қабынуларында	кешенді	ем	құрамында	қолданылады.		
Шұғыл көмек және тұрмыстағы қолданысқа. Терінің	микрожарақаттарының	жұқпа	жұғуының	 алдын	 алу:	 кесілулер,	 сырылулар,	

әртүрлі	жарақаттар.	Жеке	бас	гигиенасының	әмбебап	құралы.

ЗАТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Қол	терісінің	зарарсыздандыруын	5-10	мл	0,01%	немесе	0,1%	құралды	алдын-ала	мұқият	жуылған	және	стерильді	дәкемен	кептірілген	

қолға,	5	минут	ішінде	барлық	бетіне	біркелкі	жағып	отырып	жүргізеді.
Венерология. Венерологиялық	аурулардың	жедел	алдын	алу	 үшін:	жыныстық	 қатынастан	 кейін	2-сағаттан	 кешіктірілмей,	 сыртқы	

жыныс	мүшелерін	өңдегеннен	кейін,	0,01%	ерітіндіге	малынған	тампонмен	оларды	өңдейді.	0,01%	ерітіндіні	ер	адамдарға	уретраға	
1,5-3	мл,	әйелдерге	–	1-1,5	мл	енгізеді;	емшарадан	кейін		2-сағат	аралығында	кіші	дәретке	отыруға	болмайды.	Сондай-ақ	әйелдерге	
қынапты	2-3	минутқа	5-10	мл	ерітіндімен	бүркиді.	

Гинекология. Босанудан	кейінгі	жұқпалардың	алдын	алу	үшін	босануға	дейін	(6-7	күн)	қынаптық	бүрку	түрінде	қолданылады,	босануда	
әрбір	 қынаптық	 тексеруден	 кейін	 және	 босанудан	 кейінгі	 кезеңде	 5	 күн	 аралығында	 	 50	 мл	 препараттан	 (препаратпен	 суланған	
тампонды	 	 2	 сағатқа	 экспозициялайды).	 Кесарь	 тілігі	 	 жолымен	 	 әйелдер	 босанғанда,	 тура	 операция	 алдында	 қынапты	 өңдейді,	
операция	кезінде		-	жатыр	қуысын		және	ондағы	тілікті,		ал	операциядан	кейінгі	кезеңде,	7-8	күн	аралығында	препаратпен	суланған	
тампонды	қынапқа,	2	сағаттық	экспозициямен	енгізеді.
Әйел	жыныс	жолдарының	қабыну	аурулары:	0,01%	препаратпен	суланған	тампондарды	тәулік	сайын	қынапішілік	енгізу,	немесе	11-15	

тәулік	бойы	электрофорез.
Урология. Уретра	мен	простатаның	қабынуларында	кешенді	ем	құрамында		2-5	мл	0,01%	ерітіндіні	тәулігіне	1-3	рет	несеп	шығару	

өзекшесіне	бүркиді.	Курс	ұзақтығы	–	5-10	тәулік.
Шұғыл көмек және тұрмыстағы қолданысқа. Алдын	 алу	 мақсатында	 микрожарақаттар	 тұсындағы	 тері	 бетін	 өңдейді	 немесе		

Мирамисан	0,01%	ерітіндісіне	малынған	дәке	тампонымен	бекітеді.	Бұл	әдісті	3-5	күн	аралығында	тәулігіне	2-3	рет	қайталайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
1.	 Заттың	көзге	түсуін	болдырмау.
2.	 Бензил	-диметил-[3-(миристоил-амино)пропил]аммоний	хлорида	моногидрат	моногидрат	хлоридіне	жоғары	сезімталдық	болған	

жағдайда	затты	қолданылмау.

ЖАҒЫМСЫЗ ӘСЕРЛЕРІ
Кейбір	жағдайларда	15-20	секундтан	кейін	өздігінен	қайтатын	және	құралды	тоқтатуды	қажет	етпейтін	қолдану	орнындағы	әлсіз	

күйдіру	сезімі	тууы	мүмкін.

АЛҒАШҚЫ КӨМЕК КӨРСЕТУ ШАРАЛАРЫ
1.	 Зат	көздің	шырышты	қабығына	тиіп	кеткен	жағдайда	оларды	сумен	тездетіп	және	мұқият	шайған	жөн.	Қажет	болған	жағдайда	

дәрігерге	қаралған	жөн.
2.	 Зат	асқазанға	түскен	жағдайда	бірнеше	стакан	су	ішіп,	содан	соң	10-15	таблетка	белсендірілген	көмірді	қабылдауы	тиіс.


