
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

1. Джгут для зупинки кровотечі. Джгут накладають не більш як на 1-1,5 години в теплу пору року, а в холодну - не 
більше, як на 1 годину, інакше може виникнути омертвіння кінцівки. Джгут повинен накладатися туго, але не слід 
надмірно стискати тканини кінцівок, так як можливі важкі ускладнення; до джгута обов'язково прикріплюють 
аркуш паперу з поміткою часу його накладання.

2. Бинт стерильний та нестерильний. Накладання пов’язок, зупинення кровотечі.
3. Вата нестерильна, медична - призначена для медичних маніпуляцій, пов’язаних з обробкою ран.
4. Пакет стерильний перев'язувальний - готова стерильна пов'язка, яка служить для накладення на рану з метою 

зупинки кровотечі та захисту рани від проникнення інфекції.
5. Розчин йоду 5% - застосовують зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних 

захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування 
невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах.

6. Розчин брильянтовий зелений - піодермія; інші гнійно-запальні процеси шкіри, обумовлені патогенною 
мікрофлорою; блефарит; для обробки операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

7. Перекис водню - препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин, 
носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, а також при гнійних 
ранах.

8. Розчин аміаку 10 % - інгаляційно - збудження дихання і виведення з непритомного стану; внутрішньо як 
блювотний засіб; зовнішньо - укуси комах.

9. Кислота борна 3% - для нейтралізації місця ураження при опіках лугами.



10. Настойка валеріани - функціональні розлади діяльності центральної нервової системи, серцево-судинної системи; 
спазми органів шлунково-кишкового тракту.

11. Анальгін - больовий синдром малої і середньої інтенсивності різного походження і локалізації (головний, зубний 
біль, опіки.

12. Ацетилсаліцилова кислота - лікування легкого та помірно вираженого, гострого больового синдрому (головний, 
зубний біль, біль у суглобах та зв’язках, біль у спині). Симптоматичне лікування гарячки та/або больового 
синдрому при застудних захворюваннях.

13. Нітрогліцерин - усунення нападів стенокардії.
14. Цитрамон - терапія слабкого або помірного больового синдрому при головному або зубному болю, мігрені.
15. Парацетамол - больовий синдром слабкої та помірної інтенсивності різного генезу (головний біль, мігрень, зубний 

біль, невралгія, біль при травмах, опіках). Лихоманка при інфекційно-запальних захворюваннях.
16. Валідол - напади стенокардії легкого ступеня тяжкості, морська та повітряна хвороби, істерія, невроз, головний 

біль, пов’язаний із застосуванням нітратів.
17. Пластир бактерицидний - для закриття місць ін’єкцій, а також для надання першої медичної допомоги при 

подряпинах шкіри, невеликих ранах та порізах.
18. Корвалол - - неврози з підвищеною дратівливістю, не різко виражені спазми коронарних судин, тахікардія, 

спазми кишечника (як спазмолітичний лікарський засіб).
19. Лоперамід - симптоматичне лікування гострої діареї у дорослих та дітей віком від 12 років.
20. Активоване вугілля - гострі отруєння побутовими, промисловими та харчовими отрутами, лікарськими 

препаратами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів; диспепсія, метеоризм, харчові токсикоінфекції.
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