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Лосьоны — перспективная лекарственная форма (ЛФ), которая широко используется в дер-

матологии и косметологии. Ныне не существует единой трактовки лосьонов как ЛФ, поэтому в
статье представлены данные Государственной Украинской, Европейской, Британской и Японской
Фармакопей и других нормативных документов относительно определения и характеристики ле-
карственных и косметических лосьонов. Дополнительно в материалах изображена классифика-
ция ЛФ по различным классификационным характеристикам. Описаны особенности состава вспо-
могательных, активнодействующих и лекарственных веществ косметических и лекарственных
лосьонов, предназначенных для профилактики и терапии дерматологических заболеваний.

Ключевые слова: лосьоны, лекарственная форма, лекарственные косметические средства.
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CHARACTERISTICS OF LOTIONS AS DOSAGE FORM
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Lotions are the most spread liquid cosmetics, which perform a variety of cosmetic functions —

cleansing, moisturizing, bleaching, regenerating etc. In medicine lotions found themselves as promis-
ing drugs that exhibit anti-inflammatory, astringent, regenerating, anti-microbial, anti-seborrhean etc.
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Лосьйони (фр. lotion, від лат.
lotio — миття, омивання) здав-
на застосовувались як косме-
тичні рідини для промивання й
очищення шкіри. Сьогодні лось-
йони — найбільш поширені
рідкі косметичні засоби, що ви-
конують різноманітні косметич-
ні функції. Найчастіше типові
лосьйони є гігієнічними косме-
тичними засобами очищуваль-
ної дії; додатково вони також
виявляють тонізуючу дію, мо-
жуть мати дезодоруючий, від-
білювальний, світлозахисний
ефекти [1; 9; 11]. У медицині
лосьйони проявили себе як пер-
спективна лікарська форма
(ЛФ) у терапії різних дермато-
логічних захворювань. Лікар-
ські косметичні лосьйони по-
ряд з очищувальними і тоні-
зуючими властивостями вияв-
ляють специфічно спрямовану
фармакологічну дію: проти-
запальну, в’яжучу, ранозагою-
вальну, регенеруючу, бактери-
цидну, протигрибкову, проти-
свербіжну, антисеборейну, ве-
нотонізуючу тощо [6; 7; 10]. Ни-
ні не існує єдиного трактуван-
ня лосьйонів як ЛФ, тому акту-
альним є аналіз й узагальнен-
ня даних нормативної доку-
ментації України та інших кра-
їн світу щодо характеристики
лікарських і косметичних за-
собів у вказаній ЛФ.

Мета роботи — системати-
зація даних нормативних доку-
ментів України та інших країн
світу щодо визначення лосьйо-
нів як ЛФ, їх класифікації, особ-
ливостей складу та застосу-
вання; проведення маркетин-
гового аналізу лікарських пре-
паратів на вітчизняному фар-

мацевтичному ринку, що від-
пускаються у формі лосьйонів.

Визначення лосьйонів
як косметичної

та лікарської форми

Важливо відмітити, що не іс-
нує єдиного визначення лось-
йонів як ЛФ. У Державній Фар-
макопеї України (доп. 2, с. 330)
у загальній статті про лікарсь-
кі форми «Рідкі лікарські засо-
би для зовнішнього застосуван-
ня» згадується термін «лосьйо-
ни», а саме: «рідкі лікарські за-
соби для зовнішнього застосу-
вання можуть бути класифіко-
вані, наприклад, як шампуні;
піни нашкірні; до цих ЛФ нале-
жать також розчини, емульсії,
суспензії або лосьйони» [4].

Відповідно до наказу МОЗ
України № 235 від 26.06.2002 р.
«Про затвердження Класи-
фікатора лікарських форм», ло-
сьйони — рідка лікарська фор-
ма, яка є спиртово-водним про-
зорим або злегка опалесцент-
ним розчином лікарських речо-
вин. До складу лосьйонів дода-
ються ароматизатори, барвни-
ки та інші допоміжні речовини.
Лосьйони призначені для зов-
нішнього застосування (для на-
несення на шкіру: для її очи-
щення, дезінфекції, знищення
запаху поту тощо); існує також
лосьйон очний [8].

Згідно з ДСТУ 2472:2006
«Продукція парфумерно-косме-
тична. Терміни та визначення
понять», косметичний лосьйон
— це косметичний засіб для
догляду за шкірою, волоссям
і нігтями у вигляді водно-
спиртового або спирто-водного
розчину із вмістом екстрактів

рослин та інших корисних до-
бавок, запашника та барв-
ника (або без них). Лосьйон з
об’ємною часткою етилового
спирту не більше ніж 5 % на-
зивають безспиртовим [3]. Згід-
но з ДСТУ 4093:2002 «Лосьйо-
ни та тоніки косметичні», лось-
йон косметичний — це водно-
спиртовий, спирто-водний роз-
чин або рідка емульсія (суспен-
зія) біологічно активних речо-
вин і корисних добавок, запаш-
ника та барвника (або без ньо-
го для лосьйонів косметичних
на емульсійній основі); засіб
для догляду за шкірою, волос-
сям, нігтями та ароматизації [2].

У Британській Фармакопеї
2009 лосьйони внесені до за-
гальної монографії «Рідини
для зовнішнього застосування
Британської фармакопеї» (“Li-
quids for Cutaneous Application
of the British Pharmacopoeia”) і
визначаються як рідини для
нашкірного застосування, що
призначені для нанесення на
неушкоджену шкіру без вти-
рання. Також монографія ха-
рактеризує «порошки для лось-
йонів» як препарати, що скла-
даються з твердих, сипучих,
сухих частинок, які містять од-
ну або більше активних речо-
вин, з наповнювачами або без
них, призначені для віднов-
лення за допомогою відповід-
ного розчинника безпосеред-
ньо перед нашкірним засто-
суванням. Вони можуть місти-
ти барвники з дозволу компе-
тентних органів. Порошки для
лосьйонів використовуються
як однодозові або багатодозо-
ві препарати [12]. У Японській
Фармакопеї в розділі «Загаль-

At present there is no single lotions definition as dosage form, so it is important to summarize the data
of different official sources about these drugs.

The purpose of the study. Systematization of Ukrainian and other countries’ normative docu-
ments about lotions as dosage form.

The article presents the data of the national normative documents of Ukrainian, European, British
and Japanese Pharmacopoeias concerning with determination and characteristics of medical and
cosmetic lotions. Additionally, in the materials it is presented lotions classification according with va-
rious classification characteristics. It is described the peculiarities of auxiliary, active and medical sub-
stances composition of cosmetic lotions with cleaning, bleaching, protective and other actions and
medicinal lotions intended for the prevention and treatment of dermatological diseases.

Conclusion. Lotions according with the definitions of Ukraine and other countries regulatory doc-
uments are liquid cosmetic and medical dosage form for cutaneous application, which is released in
the form of water-alcohol solution, suspension or emulsion with varied content of auxiliary, active and
medical substances which determine their properties and purpose.

Key words: lotions, dosage form, medical cosmetics.
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ні правила для приготуван-
ня» лосьйони — це препара-
ти для зовнішнього застосу-
вання, призначені для нане-
сення на шкіру без втирання,
які, як правило, виготовляють-
ся шляхом розчинення лікар-
ських субстанцій у водному
носії чи їх гомогенного емуль-
гування або диспергування
[14]. У Європейській Фарма-
копеї представлена моногра-
фія на очні лосьйони (eye lo-
tions), яка визначає дану ЛФ
як стерильні водні розчини,
призначені для полоскання чи
промивання очей або для про-
сочення очних пов’язок. Очні
лосьйони можуть містити на-
повнювачі, наприклад, для ре-
гулювання ізотонічності, в’язкос-
ті препарату або для коригу-
вання чи регулювання рН [13].

Таким чином, згідно з дани-
ми нормативних документів,
лосьйони належать як до кос-
метичної, так і до лікарської
форми для зовнішнього засто-
сування у вигляді водного чи
водно-спиртового розчину або
гетерогенної системи (суспензії,
емульсії) із вмістом активнодію-
чих і/або лікарських речовин.

Класифікація лосьйонів

Лосьйони поділяють за різ-
ними класифікаційними озна-
ками [5; 9]:

За місцем застосування:
1) для догляду за шкірою об-

личчя (нормальною, сухою, жи-
рною, змішаною, проблемною);

2) для догляду за шкірою рук;
3) для догляду за ногами;
4) для догляду за тілом;
5) для догляду за волоссям

і волосистою частиною шкіри
голови.

Залежно від віку користу-
вача (пацієнта):

1) для дітей;
2) для підлітків;
3) для осіб молодого та се-

реднього віку;
4) для осіб старшого віку.
За типом дисперсних сис-

тем:
1) справжні розчини: спир-

тові лосьйони, безалкогольні
тоніки;

2) колоїдні розчини: лосьйо-
ни, що містять розчин таніну,
мила медичного, іхтіолу;

3) суспензі ї :  лосьйони-
бовтанки з цинку оксидом,
тальком, сіркою та ін.;

4) емульсії: лосьйони, що
містять незначну кількість гід-
рофобних рідин, які виконують
функцію емолентів, солюбілі-
заторів, УФ-фільтрів, живиль-
них речовин;

5) комбіновані системи.
За призначенням:
1. Косметичні лосьйони:
а) лосьйони косметичні де-

коративного призначення, на-
приклад лосьйон для укладан-
ня волосся;

б) лосьйони  косметичні
гігієнічного призначення: очи-
щувальні, відбілювальні, де-
зодоруючі, живильні, сонце-
захисні;

в) лосьйони лікувально-
косметичні (космецевтики):
лосьйони після гоління; анти-
целюлітні, антисеборейні, ан-
тиакне, для відновлення рос-
ту волосся тощо. Характерис-
тика косметичних лосьйонів
з урахуванням їх класифікації
подана в табл. 1 [3].

2. Лікарські косметичні засо-
би у формі лосьйонів, які при-
значені для лікування і профі-
лактики захворювань шкіри та
її придатків: себореї, акне, роза-
цеа, псоріазу, різних дерма-
титів, вітиліго, грибкових ура-
жень шкіри, алопеції, педи-
кульозу тощо.

Для використання у медич-
ній практиці дозволяються ті
зарубіжні та вітчизняні лікарсь-
кі косметичні засоби, які внесе-
ні до Державного реєстру лі-
карських засобів. Виробництво
і реалізація даного виду продук-
ції здійснюється за умов наяв-
ності ліцензії та реєстраційно-
го посвідчення на препарат [9].

Допоміжні, активнодіючі
та лікарські речовини
у складі косметичних
і лікарських лосьйонів

Лосьйони як ЛФ з рідким дис-
персним середовищем містять
суміш рідин, які утворюють дис-

персне середовище системи і
частково визначають власти-
вості та призначення косме-
тичного засобу, а саме: вода,
етанол, гліцерин, сорбітол,
пропіленгліколь, хлороформ,
діетиловий ефір, мінеральні
масла.

Етиловий спирт у рецеп-
турі лосьйонів є важливим
компонентом, що забезпечує:
тонізуючу (охолоджувальну)
дію на шкіру завдяки швидко-
му випаровуванню; помірне
знежирення за рахунок роз-
чинення жирових забруднень
шкіри; легку в’яжучу, антисеп-
тичну і дезодоруючу дію. Згідно
з ДСТУ 4093:2002 «Лосьйони
та тоніки косметичні», дану
групу препаратів залежно від
об’ємної концентрації етило-
вого спирту поділяють на лось-
йони косметичні (20,1–80 %),
лосьйони-тоніки (8,1–20 %) й
тоніки (0–8 %) [2]. Високий
вміст етанолу зумовлює зневод-
нення й знежирення епідер-
місу, тому концентрація спир-
ту є визначальною ознакою,
що поділяє лосьйони залеж-
но від типу шкіри обличчя: для
сухої шкіри — тоніки; для нор-
мальної шкіри — лосьйони-
тоніки, для жирної — лосьйо-
ни косметичні (20–30 % ета-
нолу), для вугруватої — лось-
йони косметичні (30–80 % ета-
нолу), що наносяться точково
в місцях патологічного про-
цесу.

Багатоатомні спирти — глі-
церин, сорбітол, етиленгліколь,
пропіленгліколь — в’язкі гідро-
фільні рідини, що мають силь-
ні гігроскопічні властивості. У
лосьйонах виконують функцію
зволожувачів і емолентів, а
також є стабілізаторами гете-
рогенних систем за рахунок
солюбілізувальної дії та висо-
кої в’язкості. Хлороформ, ді-
етиловий ефір — леткі пахучі
рідини, які використовують у
лосьйонах для жирної шкіри з
метою розчинення та видален-
ня шкірного сала. Речовини за-
стосовують у невеликих кон-
центраціях, переважно в косме-
тичних засобах, виготовлених
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екстемпорально. Мінеральні
масла (вазелінове, парфумер-
не) виконують роль солюбілі-
заторів, у присутності яких до-
сягається розчинність діючих
речовин у низькоконцентрова-
ному спирті (у лосьйонах для
сухої шкіри).

У рецептуру лосьйонів інколи
вводять поверхнево-активні
речовини (ПАР) в концентра-

ції до 2 %, які сприяють під-
вищенню розчинності (солюбі-
лізації) біологічно активних
компонентів і дозволяють зни-
зити вміст етанолу. Як солю-
білізатори застосовують пре-
парат Ретинокс-80 (суміш по-
ліетильованих ефірів кислот
рицинової олії), ПЕГ-40 (гід-
рогенізована рицинова олія),
ПП-40 (суміш поліетильованих

ефірів пентолу) та ін. У скла-
ді безспиртових лосьйонів-
тоніків ПАР додатково за-
безпечують й очищювальний
ефект.

Характеристика діючих
речовин косметичних
і лікарських лосьйонів

Очищувальні косметичні
лосьйони для догляду за шкі-

Таблиця 1
Характеристика косметичних лосьйонів

Назва лосьйону

Лосьйон дитячий

Лосьйон для зні-
мання макіяжу
навколо очей

Лосьйон для ніг

Противугровий
лосьйон

Лосьйон-тонік

Очищувальний
лосьйон

Сонцезахисний
лосьйон

Лосьйон
для укладання
волосся

Лосьйон проти
лупи

Лосьйон-укріплю-
вач волосся

Лосьйон після
гоління

Класифікаційна характеристика

Залежно від віку користувача —
лосьйон для дітей

За місцем застосування: для до-
гляду за шкірою обличчя; за призна-
ченням: гігієнічний очищувальний

За місцем застосування: для
догляду за ногами;
за призначенням: гігієнічний очи-
щувальний і дезодоруючий

За місцем застосування: для до-
гляду за жирною шкірою обличчя;
за призначенням: космецевтик

За призначенням: гігієнічний очи-
щувальний, живильний або косме-
цевтик;за типом дисперсних сис-
тем: розчин, емульсія, суспензія
або комбінована система

За місцем застосування: для
догляду за шкірою обличчя;
за призначенням: гігієнічний очи-
щувальий лосьйон

За місцем застосування: для
догляду за шкірою обличчя та
тіла; за призначенням: гігієнічний
сонцезахисний

За місцем застосування: для
догляду за волоссям; за призна-
ченням: декоративний

За місцем застосування: для
догляду за волоссям; за призна-
ченням: космецевтик

За місцем застосування: для
догляду за волоссям; за призна-
ченням: космецевтик

За місцем застосування: для до-
гляду за шкірою обличчя; за при-
значенням: космецевтик

Визначення згідно з ДСТУ 2472:2006

Безспиртовий косметичний лосьйон із вмістом
корисних добавок пом’якшувальної та протиза-
пальної дії для шкіри дітей

Косметичний лосьйон із вмістом пом’якшуваль-
них і зволожувальних добавок для знімання
макіяжу з чутливої шкіри навколо очей

Косметичний лосьйон для очищування шкіри
ніг та усування неприємного запаху

Косметичний лосьйон для догляду за жирною
шкірою обличчя, схильною до появи вугрового
висипання

Косметичний лосьйон із вмістом біологічно
активних речовин, корисних добавок, запашки
та барвника (або без нього) для очищування і
регулювання тонусу шкіри та нормалізування
кислотно-лужного балансу. Виготовляють у
вигляді спирто-водного розчину або рідинної
емульсії (суспензії)

Косметичний лосьйон для гігієнічного догляду,
очищування шкіри і пор від забруднення, зні-
мання макіяжу та надлишку шкірного жиру

Косметичний лосьйон із вмістом ультрафіоле-
тових фільтрів для захисту шкіри від несприят-
ливої дії сонячних променів. За складом може
бути водний або водно-спиртовий (масова част-
ка етанолу не більше ніж 10 %)

Косметичний лосьйон для укладання волосся
у зачіску, надавання їй об’єму та міцності

Косметичний лосьйон із вмістом протигрибко-
вих, кератолітичних речовин або їх суміші для
усування лупи

Косметичний лосьйон для укріплювання волос-
ся та запобігання його випаданню

Косметичний лосьйон для догляду за свіжовиго-
леною шкірою, запобігає подразнюванню та при-
скорює регенерування шкіри на основі водно-
спиртового розчину та інших корисних добавок
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рою обличчя містять низку ак-
тивних компонентів, що є спіль-
ними для застосування при різ-
них типах шкіри. До них нале-
жать слабкі органічні кислоти,
які виконують різні функції: від-
новлюють природний показник
рН шкіри (борна, бензойна, ли-
монна, оцтова, саліцилова, мо-
лочна та ін.), виявляють анти-
септичні (борна, бензойна) і
кератолітичні та відбілюваль-
ні властивості (саліцилова, мо-
лочна, лимонна, оцтова). Кис-
лоти використовують у низьких
концентраціях, оскільки при їх
тривалому застосуванні мож-
лива пересушувальна дія. Як
антисептичні або бактерицид-
ні компоненти використовують
натрію тетраборат, бензалко-
нію хлорид, триклозан та ін. У
невеликих концентраціях вво-
дять алюмокалієві галуни, куп-
руму сульфат, алюмінію суб-
нітрат, танін, що виявляють
в’яжучу та протизапальну дію
[5; 6].

Активними інгредієнтами
косметичних лосьйонів є різно-
манітні рідини: соки (огірковий,
лимонний, алое, каланхое), що
проявляють відбілювальну, ре-
генерувальну, тонізуючу, про-
тизапальну дію; ароматні води
(троянди, м’яти, анісу) — ан-
тисептична, дезодоруюча дія;
настойки (нагідок, шавлії, бен-
зойної смоли, толуанського
та перуанського бальзамів та
ін.) — антисептична, проти-
запальна, регенеруча дія; ефір-
ні олії (ромашки, лаванди, м’я-
ти, шавлії, чайного дерева та
ін.) — антисептична, тонізую-
ча, протизапальна, дезодорую-
ча дія.

Асортимент активних речо-
вин лосьйонів для жирної шкі-
ри більш широкий. До них на-
лежать: ментол, тимол, кам-
фора — виявляють тонізуючу,
в’яжучу, протизапальну, проти-
свербіжну дію; резорцин, сір-
ка — сильні кератолітики, що
сприяють кращому очищенню
шкіри; цинку оксид, тальк, біла
глина — мають адсорбуючу,
підсушувальну та протизапаль-
ну дію.

Рецептура відбілювальних
(депігментуючих) лосьйонів
не є чисельною і представле-
на розчинами спирто-водно-
гліцеринових сумішей з перок-
сидом водню, здатним дена-
турувати структуру кератину і
забезпечувати відбілювальний
ефект. Кислоти саліцилова та
молочна як кератолітики сприя-
ють процесу злущення рого-
вого шару і депігментації шкі-
ри. Кислоти оцтова і лимонна,
лимонний сік, натрію карбонат
проявляють депігментуючий
ефект через легку кератолітич-
ну дію. Також можуть викорис-
товуватися протеолітичні фер-
менти — пепсин і трипсин,
ефірні олії цитрусових, хвой-
них тощо.

Спеціальні дезодоруючі
лосьйони використовуються
для догляду за ступнями ніг
при надмірній їх пітливості. До
їх складу вносять розчин фор-
мальдегіду (формалін), гекса-
метилентетрамін, кислоти са-
ліцилову та молочну, алюмо-
калієві галуни, цинку оксид і
тальк, ефірні олії м’яти й евка-
ліпту.

Живильні чи регенеруючі
лосьйони містять дерматотроп-
ні БАР, які забезпечують епі-
телізуючу дію, сприяють нор-
малізації функціонування клі-
тин, запобігають процесу пе-
редчасного старіння шкіри. Ши-
рокого застосування набули
такі речовини, як алантоїн, азу-
лен, пантенол, гліциризинова
кислота, вітаміни А, Е і групи В
та ін. Ефективно використо-
вуються витяжки з лікарської
рослинної сировини, що міс-
тять амінокислоти, вітаміни, мік-
роелементи, ферменти, фла-
воноїди, ефірні олії та ін.

Лосьйони після гоління ви-
користовують з метою усунен-
ня негативних явищ на шкірі,
спричинених процедурою го-
ління. Рецептура лосьйонів піс-
ля гоління налічує різноманіт-
ні активнодіючі компоненти.
Етанол у концентрації 30–60 %
виявляє помірну в’яжучу, то-
нізуючу, антисептичну дію. Для
посилення охолоджуючого

ефекту використовують кам-
фору і ментол; для дезінфек-
ції ушкодженої шкіри — бенз-
алконію хлорид, бензоїперок-
сид; в’яжучі речовини (алюмо-
калієві галуни, гідролізований
хлорид алюмінію, танін, екс-
тракт ліщини) надають проти-
запальної, ранозагоювальної
дії; слабкі кислоти (лимонна,
оцтова, борна) відновлюють
рН шкіри, яке набуває лужно-
го значення після застосуван-
ня засобів для гоління; для
зниження подразнення шкіри
іноді застосовують анестетики
— анестезин, бензокаїн, амето-
каїн; регенеруючі речовини
(алантоїн, азулен, пантенол) та
ефірні олії є обов’язковими
компонентами таких лосьйонів.

Лікувально -косметичні
лосьйони (антиакне, антице-
люлітні, стимулятори росту во-
лосся тощо) реалізуються як
косметична продукція, хоча
містять у певних концентраці-
ях лікарські речовини і здатні
впливати на фізіологічні функ-
ції організму та виявляти ліку-
вальні властивості.

Лікарські косметичні лось-
йони належать до лікарських
препаратів, до їх складу, крім
вищезгаданих активних субстан-
цій, можуть входити сильноді-
ючі лікарські засоби: сульфа-
ніламіди (стрептоцид, сульфа-
диметоксин та ін.), анестетики
(анестезин, новокаїн), антибіо-
тики (левоміцетин, еритромі-
цин, клотримазол), антигіста-
мінні (димедрол), кортикосте-
роїди та інші гормони, судино-
розширювальні засоби (мінок-
сидил). На фармацевтичному
ринку України реалізуються лі-
карськи засоби у формі лось-
йонів (табл. 2), що показані при
псоріазі, різних видах дермато-
зів, акне, алопеції, грибкових
захворюваннях шкіри.

Висновки

1. Відповідно до аналізу да-
них нормативних документів
України та інших країн, лосьйо-
ни належать до рідкої ЛФ для
дерматологічного застосуван-
ня, що відпускається у вигля-
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ді водно-спиртових розчинів,
суспензій або емульсій з різно-
манітним вмістом допоміжних,
активнодіючих і лікарських ре-
човин, які визначають їх влас-
тивості й призначення.

2. На вітчизняному фарма-
цевтичному ринку широко реа-
лізуються у формі лосьйонів
косметичні засоби, що нале-
жать до гігієнічної косметичної
продукції, та лікарські препара-
ти, показані для профілактики
й лікування низки дерматоло-
гічних захворювань (акне, себо-
рея, алопеція, псоріаз тощо).
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Фармакологічна дія і показання до застосування

Зменшення запальних проявів псоріазу, себорей-
ного дерматиту волосистої частини голови, псо-
ріатичних уражень іншої локалізації, а також дер-
матозів, чутливих до терапії кортикостероїдами

Зменшення запальних проявів псоріазу, себо-
рейного дерматиту волосистої частини голови,
псоріатичних уражень іншої локалізації, а також
інших дерматозів, чутливих до терапії кортико-
стероїдами

Послаблення та ліквідація симптомів запалення
та свербежу при захворюваннях шкіри, що підда-
ються терапії кортикостероїдами, у тому числі
псоріазу й атопічного дерматиту

Грибкові захворювання шкіри, мікози шкірних
складок, ступнів, оніхомікози; висівкоподібний
лишай, еритразма, поверхневий кандидоз, спри-
чинені дерматофітами, дріжджовими, пліснявими
та іншими грибами

Антимікробна дія. Місцеве лікування та профі-
лактика вугрових висипань (Acne vulgaris) у під-
літків і дорослих

Посилює циркуляцію крові у шкірі голови, стиму-
лює поділ кератиноцитів, відновлює ріст волосся.
Застосовують при різних видах алопеції (андро-
генетичній, гніздовій, симптоматичній)

Комплексна дія полягає у стимуляції кровообігу в
шкірі голови, зменшенні секреції сальних залоз;
зниженні активності дигідротестостерону. Засто-
совують при різних видах алопеції

Таблиця 2
Лікарські засоби у формі лосьйонів на фармацевтичному ринку України

Назва лікарського
засобу

Дипросалік
(Шерінг-Плау,
Франція/США)

Белосалік
лосьйон
(Белупо, ліки
та косметика
д. д., Хорватія)

Елоком (Шерінг-
Плау Лабо Н. В.,
Бельгія)

Кандід (Гленмарк
Фармасьютикалз
ЛТД, Індія)

Угресол
(Фармасайнс Інк.,
Канада)

Пілфуд босналек
(Босналек д. д.,
Боснія і Герцего-
вина)

Фітовал лосьйон
проти випадіння
волосся (КРКА
д. д., Ново место,
Словенія)

Склад

Лосьйон по 30 мл у флаконах № 1;
1 г лосьйону містить 0,5 мг бета-
метазону дипропіонату та 20 мг
саліцилової кислоти

Розчин нашкірний по 50 мл у
пляшечках № 1; 1 г лосьйону
містить 0,5 мг бетаметазону
(у формі дипропіонату) та 20 мг
саліцилової кислоти

Лосьйон 0,1 % по 20 мл або по
30 мл у флаконах-крапельницях
№ 1; 1 мл лосьйону містить 1 мг
мометазону фуроату

Лосьйон для зовнішнього за-
стосування по 100 мл № 1, 1 мл
лосьйону містить 0,01 г клотри-
мазолу

Лосьйон для зовнішнього засто-
сування 10 % по 30 мл у флако-
нах № 1; 1 мл лосьйону містить
0,1 г бензоїлу пероксиду

Лосьйон 2 або 5 % по 60 мл
у флаконах № 1; 1 мл містить
20 або 50 мг міноксидилу

Лосьйон по 40 мл у флаконах № 2;
100 г містять 1,0 г ескуліну, 0,5 г
ксименінової кислоти, 0,2 г лау-
ринової кислоти
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЛАЗМЫ КРОВИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИКСИРОВАННОЙ ФАР-

МАКОТЕРАПИИ ИЗОЛИРОВАННОЙ И СОЧЕТАННОЙ КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИ-
ЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
Изучались особенности гомеостатических смещений в пожилом возрасте под влиянием фик-

сированных кардиологических препаратов как при сочетанной, так и при изолированной карди-
альной патологии. В каждой из исследуемых групп выявлены и охарактеризованы метаболи-
ческие трансформации и их динамика во время проведения фармакотерапии двумя комбина-
циями препаратов с помощью метода лазерной корреляционной спектроскопии. Определены
изменения субфракционного состава плазмы крови при использовании профильного фиксиро-
ванного лечения у пациентов с вышеуказанной патологией.

Ключевые слова: фармакотерапия, гомеостаз, кардиальная патология, лазерная корреля-
ционная спектроскопия.
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BLOOD PLASMA METABOLIC FEATURES UNDER THE INFLUENCE OF SPECIFIC

PHARMACOTHERAPY IN ISOLATED AND COMORBID CARDIAC PATHOLOGY IN ELDERLY
The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
Сhoice of effective and safe pharmacotherapy in the elderly patients with comorbid cardiac pathology

is not easy. Despite a lot of laboratory and instrumental diagnostic methods monitoring of homeostat-
ic condition is unsatisfactory, evaluation of the treatment influence is not studied enough and efficacy
of the pharmacotherapy still remains low.




