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Aнтихистаминовa маз с анестетичен ефект 
за лечение на сърбеж, локална болка и 
реакции на свръхчувствителност на кожата

Представителство за България, 1164 София,
тел.: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail: montavit@montavitbg.com

Dermodrin Ointment/ Дермодрин маз
Количествен и качествен състав: 1g маз съдържа - 20 mg активно ве-
щество Diphenhydramine hydrochloride. Лекарствена форма: Охлажда-
ща антихистаминова маз за приложение върху кожата. Основа: емулсия 
масло във вода. Показания: Лечение на сърбеж, локални болки и ре-
акции на свръхчувствителност на кожата при: дерматити, уртикария, 
сърбеж, екземи, сърбящи ръбове на рани и лющене; ухапвания от насе-
коми; леки изгаряния, слънчево изгаряне; полиморфна фотодерматоза 
(слънчева алергия). Противопоказания: Свръхчувствителност към ди-
фенхидраминхидрохлорид, към други антихистаминови средства или 
към някоя от помощните съставки на продукта. Новородени и деца под 2 
години. Дермодрин маз не трябва да се нанася върху отворени рани или 
лигавици, освен това не трябва да се използва при кожни изменения с 
голяма повърхност, като възпалена и наранена кожа особено при паци-
енти с варицела, морбили и мехури по кожата. Бременност и кърмене: 
Дермодрин маз не трябва да се използва в първия триместър на бре-
менността. По време на останалия период от бременността употребата 
върху големи повърхности трябва да се избягва, особено върху възпа-
лена и наранена кожа. Дермодрин маз не трябва да се употребява по 
време на кърмене, тъй като активното вещество (дифенхидрамин) пре-
минава в кърмата. Производител и притежател на разрешението за 
употреба: Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6060 Absam/Tyrol, Austria. 

Отпуска се без рецепта.
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Профил на продукта
  Антихистаминов ефект = конкурентна, обратима блокада на Н1 рецепторите в тъканите

   Локален анестетичен ефект
- механизъм – потискане на кожните рецептори за чувствителност 
- Дифенхидрамин – свързан структурно с лидокаина

    В проспективно двойно сляпо рандомизирано проучване 
- Дифенхидрамин 1% предизвиква анестезия 
- по-голям ефект от плацебо (р> 0,001); еквивалентен на лидокаин 1%

    Охлаждащ ефект – маслено/водна емулсия
    Кремов препарат на основата на недразнеща маз – може лесно да се втрие в кожата

+ ефективната съставка се разпределя равномерно
    Дълъг опит на пазара
    Безопасен и добре толериран

    Лечение на сърбеж, локална болка и реакции на свръхчувствителност на кожата при: 
- алергии, 
- ухапвания от насекоми, 
- дерматити,  
- уртикария, 
- пруритус,  
- екземи,  
- сърбящи крайща на рани и екскориации, 
- малки изгаряния, слънчеви изгаряния, 
- полиморфни фотодерматози.

   Дозиране:
Според големината на третираното място се нанася количество с 
големината на череша до орех от Дермодрин маз 
(съответстващи на 1-3g) върху засегнатото място на кожата. 
Възрастни: нанасят 4-6 пъти дневно. Деца: само 4-5 пъти дневно.
Възрастни и деца: не се препоръчва надвишаване на дневната доза
от 15g Дермодрин маз 
Продължителността на употреба зависи от тежестта и размера на засегнатата област. 
При по-продължителна употреба се препоръчва преоценка на лечението.

Хистамин, образуван в мастоцитите + кератоцитите

Съдов ендотел
Вазодилатация
Повишава съдовата пропускливост
Оток
Зачервяване 

Свободни нервни краища в дермо – епидермалната граница
Сърбеж
Усещане за болка


