«Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Медициналық және
фармацевтикалық бақылау
комитеті» РММ төрағасының
2022 ж. «_05_» __01___
№N046727 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН
Дәрілік препаратты медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулық (Қосымша парақ)
Саудалық атауы
Пиносол ®
Халықаралық патенттелмеген атауы
Жоқ
Дәрілік түрі, дозасы
Мұрынға арналған спрей, 10 мл
Фармакотерапиялық тобы
Фармакотерапиялық тобы: Респираторлық жүйе. Мұрынға арналған
препараттар. Жергілікті қолдануға арналған деконгестанттар және
мұрынға арналған басқа препараттар. Мұрынға арналған басқа
препараттар. Біріктірілген препараттар.
АТХ коды R01AX30
Қолданылуы
- шығу тегі аллергиялық емес жедел және созылмалы риниттер
- ринофарингиттер
- мұрын және мұрын-жұтқыншақ шырышты қабығының инфекциялықабыну ауруларында
- ларинготрахеиттерде
Қолданудың басталуына дейінгі қажетті мәліметтер тізбесі
Қолдануға болмайтын жағдайлар
- дәрілік препарат компоненттеріне аса жоғары сезімталдық
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Шешім тіркелген күні: 05.01.2022
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
Байсеркин Б. С.
(Тауарлар мен көрсетілген қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті)
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- аллергиялық риниттер
- 12 жасқа дейінгі балалар
Қолдану кезіндегі қажетті сақтық шаралары
Пиносол® препаратын қолданар алдында оны мұрынға бір рет бүркіп,
пациенттің препаратқа жекелей реакциясын тексеріп көру қажет,
аллергиялық реакция туындаған жағдайда препаратты тоқтату керек.
Ауыр дәрежелі бауыр аурулары бар пациенттерге сақтықпен
тағайындалады.
Препараттың көзге тиіп кетуіне жол бермеңіз!
Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі
Белгісіз
Арнайы ескертулер
Жүктілік немесе лактация кезінде
Препаратты жүктілік және лактация кезеңінде емдік дозаларда қолдануға
болады.
Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару
қабілетіне әсер ету ерекшеліктері
Әсер етпейді.
Қолдану бойынша ұсынымдар
Дозалау режимі
Мұрынға қолдануға арналған.
Ересектерге және 12 жастан асқан балаларға ұсынылатын Пиносол®
дозасы: қабыну үдерісінің айқындылығына байланысты әрбір мұрын
жолына бір бүркуден тәулігіне 3-6 рет.
Енгізу әдісі мен жолы
Қолданар алдында сорғы-дозатордың қорғаныш қалпақшасын ашу керек,
саусақпен жеңіл баса отырып, 2 сынама бүрку жасаңыз (мұрын жолдарына
емес), содан соң препаратты әрбір мұрын қуысына бүркіңіз.
Пайдаланғаннан кейін сорғы-дозаторды қорғаныш қалпақшамен жауып
қою керек.
Емдеу ұзақтығы
Емдеу ұзақтығын аурудың сипаты және динамикасына байланысты
емдеуші дәрігер анықтайды.
Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медицина
қызметкеріне кеңес алу үшін жүгіну бойынша ұсынымдар
Осы препаратты қолдануға қатысты қандай да бір сұрақтар туындаған
жағдайда емдеуші дәрігермен хабарласыңыз.
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ДП стандартты қолдану кезінде пайда болатын жағымсыз
реакциялардың сипаттамасы және бұл жағдайда қабылдануы тиіс
шаралар
Сирек
- мұрын қуысының қышынуы
- мұрын қуысын күйдіру
- мұрын қуысы шырышты қабығының ісінуі
Белгісіз (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес)
- тері бөртпесі, қызару, ангионевроздық ісіну, есекжем түріндегі
аллергиялық реакция
Дәріні жиі және/немесе ұзақ қолданған жағдайда тыныс алу жолдары
шырышты қабығы құрғауы мүмкін.
Жағымсыз дәрілік реакциялар туындаған кезде медицина
қызметкеріне,
фармацевтика
қызметкеріне
немесе
дәрілік
препараттардың тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса алғанда,
дәрілік препараттарға жағымсыз реакциялар (әрекеттер) бойынша
тікелей ақпараттық дерекқорға жүгіну
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық
және фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен
медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК
http://www.ndda.kz
Қосымша мәліметтер
Дәрілік препараттың құрамы
1 мл препараттың құрамында:
белсенді заттар: тау қарағай майы 35.0 мг,
жалбыз майы 10.0 мг,
эвкалипт майы 5.0 мг,
тимол 0.3 мг,
α-токоферол ацетаты 15.0 мг.
қосымша заттар: ұзындығы орташа тізбекті триглицеридтер 1.0 мл-ге
дейін
Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы
Мөлдір түссіз немесе сәл сарғыштау, өзіне тән иісі бар майлы сұйықтық
Шығарылу түрі және қаптамасы
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10 мл препараттан бүріккіші бар сорғы-дозатормен жабдықталған, қоңыр
шыныдан жасалған құтыға құйылады.
Құтыларға өздігінен желімделетін заттаңбалар жапсырылады.
1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тіліндегі
нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынады.
Сақтау мерзімі
2 жыл
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.
Сақтау шарттары
Жарықтан қорғалған жерде 25 °С-ден аспайтын температурада сақтау
керек.
Құтыны ашқаннан кейін 28 күннен артық сақтауға болмайды.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!
Дәріханалардан босатылу шарттары
Рецептісіз
Өндіруші туралы мәліметтер
Фармак АҚ
Украина, Киев қ., Кирилловская к-сі, 63
телефон: 044-496-87-87
электронды пошта: info@farmak.ua
Тіркеу куәлігінің ұстаушысы
«Санофи-авентис Казахстан» ЖШС, Қазақстан
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Н.Назарбаев даңғ., 187 Б
телефон: +7(727) 244-50-96
электронды пошта: quality.info@sanofi.com
Қазақстан Республикасының аумағында тұтынушылардан дәрілік
заттардың сапасы жөнінде шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын
және дәрілік заттың қауіпсіздігін тіркеуден кейінгі бақылауға
жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері
(телефон, факс, электронды пошта)
«Санофи-авентис Казахстан» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Н.Назарбаев даңғ., 187 Б
телефон: +7(727) 244-50-96
электронды пошта: Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com

Шешімі: N046727
Шешім тіркелген күні: 05.01.2022
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
Байсеркин Б. С.
(Тауарлар мен көрсетілген қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті)
Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7
қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең

Шешімі: N046727
Шешім тіркелген күні: 05.01.2022
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
Байсеркин Б. С.
(Тауарлар мен көрсетілген қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті)
Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7
қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең

Шешімі: N046727
Шешім тіркелген күні: 05.01.2022
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
Байсеркин Б. С.
(Тауарлар мен көрсетілген қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті)
Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7
қаңтардағы ҚРЗ 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского
и фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»
от «_05_» ___01___2022 г.
№N046727
Инструкция по медицинскому применению
лекарственного препарата (Листок-вкладыш)
Торговое наименование
Пиносол ®
Международное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма, дозировка
Cпрей назальный, 10 мл
Фармакотерапевтическая группа
Фармакотерапевтическая группа: Респираторная система. Назальные
препараты. Деконгестанты и другие назальные препараты для местного
применения. Другие назальные препараты. Комбинированные препараты.
Код АТХ R01AX30
Показания к применению
- острые и хронические риниты неаллергической этиологии
- ринофарингиты
- инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки носа и
носоглотки
- ларинготрахеиты
Перечень сведений, необходимых до начала применения
Противопоказания
- гиперчувствительность к компонентам лекарственного препарата
Решение: N046727
Дата решения: 05.01.2022
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или
уполномоченное лицо): Байсеркин Б. С.
(Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг)
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

- аллергические риниты
- детский возраст до 12 лет
Необходимые меры предосторожности при применении
Перед применением препарата Пиносол® необходимо проверить
индивидуальную реакцию пациента на препарат после однократного
вспрыскивания в нос, в случае возникновения аллергических реакций
препарат следует отменить.
С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени тяжелой
степени.
Не допускать попадания препарата в глаза!
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами
Не известны
Специальные предупреждения
Во время беременности или лактации
Препарат можно применять в терапевтических дозах в период
беременности и лактации.
Особенности
влияния
препарата
на
способность
управлять
транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Не влияет.
Рекомендации по применению
Режим дозирования
Для назального применения.
Рекомендуемая доза Пиносол® для взрослых и детей старше 12 лет: одно
впрыскивание в каждый носовой ход 3-6 раз в сутки в зависимости от
выраженности воспалительного процесса.
Метод и путь введения
Перед применением нужно снять защитный колпачок насоса-дозатора,
слегка нажимая на него пальцами, сделать 2 пробных впрыскивания (не в
носовые ходы), затем впрыснуть препарат в каждый носовой ход. После
использования необходимо закрыть насос-дозатор защитным колпачком.
Длительность лечения
Продолжительность лечения определяет лечащий врач в зависимости от
характера и динамики заболевания.
Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому
работнику для разъяснения способа применения лекарственного
препарата
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В случае возникновения каких-либо вопросов касательно применения
данного препарата свяжитесь со своим лечащим врачом.
Описание нежелательных реакций, которые проявляются при
стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом
случае
Редко
- зуд в носовой полости
- жжение носовой полости
- воспаление слизистой оболочки носовой полости
Неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных)
- аллергическая реакция в виде кожной сыпи, покраснения,
ангионевротического отека, крапивницы
В случае частого и/или длительного применения лекарства может
появиться сухость слизистой дыхательных путей.
При возникновении нежелательных лекарственных реакций
обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому
работнику или напрямую в информационную базу данных по
нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты,
включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и
медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического
контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
http://www.ndda.kz
Дополнительные сведения
Состав лекарственного препарата
1 мл препарата содержит:
активные вещества: масло сосны горной 35.0 мг,
масло мяты 10.0 мг,
масло эвкалиптового 5.0 мг,
тимол 0.3 мг,
α-токоферола ацетат 15.0 мг.
вспомогательные вещества: триглицериды со средней длиной цепи до 1.0
мл
Описание внешнего вида, запаха, вкуса
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Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая, маслянистая жидкость с
характерным запахом
Форма выпуска и упаковка
По 10 мл препарата помещают во флаконы из коричневого стекла,
снабженные насосами-дозаторами с распылителем.
На флаконы наклеивают этикетки самоклеющиеся.
По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на
казахском и русском языках вкладывают в картонную коробку
Срок хранения
2 года
Не применять по истечении срока годности.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС.
После вскрытия флакон хранить не более 28 дней.
Хранить в недоступном для детей месте!
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Сведения о производителе
АО Фармак
Украина, г. Киев, ул. Кирилловская, 63
телефон: 044-496-87-87
электронная почта: info@farmak.ua
Держатель регистрационного удостоверения
ТОО «Санофи-авентис Казахстан», Казахстан
Республика Казахстан, 050013, Алматы, пр-т Н.Назарбаев187 Б
телефон: +7(727) 244-50-96
электронная почта: quality.info@sanofi.com
Наименование, адрес и контактные данные
(телефон,
факс,
электронная
почта) организации на территории Республики
Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству
лекарственных средств от потребителей и ответственной за
пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного
средства
ТОО «Санофи-авентис Казахстан»
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Республика Казахстан, 050013, Алматы, пр-т Н.Назарбаев187 Б
телефон: +7(727) 244-50-96
электронная почта: Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com
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