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Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас 
информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия 
лекар или фармацевт. 
 
ИМЕТО НА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО 
Името на вашето лекарство е: 
Nemybacin® (Немибацин) маз за очи 
Nemybacin Н® (Немибацин Н) маз за очи 
 
КАКВО СЪДЪРЖА И КАК ДЕЙСТВА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО? 
Активните съставки в Nemybacin® маз за очи са: Neomycin (като сулфат) и Zinc 
Bacitracin - антибиотици, които се използват за лечение на инфекции, причинени 
от микроорганизми. Комбинирани те разширяват взаимно антибактериалния си 
спектър и възрепятстват развитието на бактериална устойчивост. 
Активните съставки в Nemybacin Н® маз за очи са: Neomycin (като сулфат) и 
Zinc Bacitracin и Hydrocortisone acetate. 
Към двата антибиотика, които пречат на развитието на инфекции в окото е 
прибавен кортикостероида хидрокортизон ацетат, който оказва 
противоалергичен и противовъзпалителен ефект. 
 
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ NEMYBACIN® МАЗ ЗА ОЧИ И NEMYBACIN 
H® МАЗ ЗА ОЧИ? 
Лекарствените форми се прилагат при инфекции на предната част на очите и 
клепачите: възпаление на външната обвивка на окото, възпаление на роговицата 
на окото, на клепачния ръб, на слъзната торбичка, на цялата обвивка на окото. 
Nemybacin H® се прилага  при алергични възпаления на външната обвивка на 
окото, възпаления на неувредена роговица, екзема на клепачите. 
Профилактично се прилагат при нараняване на окото с чужди тела, 
предоперативно и следоперативно при вътреочни операции. 
ПОМНЕТЕ 



ТОВА ЛЕКАРСТВО Е ПРЕДПИСАНО САМО ЗА ВАС, НЕ ГО ДАВАЙТЕ НА 
ДРУГИ ХОРА. ТО МОЖЕ ДА ИМ НАВРЕДИ, ДАЖЕ АКО ТЕХНИТЕ 
СИМПТОМИ СА СЪЩИТЕ КАТО ВАШИТЕ. 
 
КОГА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ NEMYBACIN® И NEMYBACIN H® 
МАЗ ЗА ОЧИ? 
Информирайте Вашия лекар, ако сте алергични към антибиотиците неомицин 
сулфат и цинк бацитрацин и към кортикостероиди. 
В тези случаи препаратите не трябва да се използват. 
 
КАКВИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД? 
Не се препоръчва използването на Nemybacin H® маз за очи при бременни и 
кърмещи жени. 
Nemybacin® маз за очи може да се назначава само при категорична 
необходимост. 
По преценка на лекаря при кърмещи жени поради опасност от нежелани реакции 
при кърмачето, се прекъсва кърменето или се прекъсва употребата на 
препаратите. 
 
КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО? 
Употребявайте лекарството само както Вашият лекар Ви е назначил. 
Обичайната дозировка е около 1,5 cm стълбче от изстисканото съдържание на 
тубата в засегнатото око или очи 2-3 пъти дневно.  
Продължителността на курса на лечение се определя от лекуващия лекар като за 
Немибацин маз за очи е 14 дни, а за Немибацин Н маз за очи е 7 дни. 
Прилага се по следния начин: 
- наведете главата назад; 
- поставете пръст на бузата точно под окото и внимателно изтеглете долния 
клепач надолу; 
- в образувания по този начин “джоб” поставете посоченото от Вашия лекар 
количество Nemybacin® или Nemybacin H® маз за очи. Не трябва да се допуска  
наконечникът на тубата да докосва окото. 
Моля спазвайте тези указания, за да имате максимална полза от Nemybacin® и 
Nemybacin H® маз за очи. 
Продължете прилагането на лекарството докато завърши целия курс на лечение, 
препоръчан Ви от Вашия лекар. Не го спирайте само защото се чувствате по-
добре; медикаментът може да не е унищожил всички микроби и Вашето 
състояние да се влоши отново. 
Ако не се чувствате добре или ако имате някакви оплаквания, които не 
разбирате, незабавно трябва да се консултирате с Вашия лекар. 
 
 
 
КАКВИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ 
NEMYBACIN® МАЗ ЗА ОЧИ И NEMYBACIN H® МАЗ ЗА ОЧИ? 



Nemybacin® и Nemybacin H® маз за очи се понасят много добре при 
прилагането им. Когато се наблюдават реакции на алергия или предозиране, 
които се изразяват в зачервяване, сълзене подуване и сърбеж на клепачите, 
трябва да се прекрати употребата на препаратите. 
Когато е назначен Nemybacin H® трябва да се има предвид, че продължителната 
му употреба може да доведе до болестно повишаване на вътреочното налягане, 
което може да доведе до намаляване на зрението. Затова по време на лечението 
трябва да се следи вътреочното налягане и при случай на повишение трябва да 
се назначи подходяща терапия. 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Да се съхранява под 25°С. 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 
 
СРОК НА ГОДНОСТ 
3 (три) години. 
Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху 
опаковката! 
Срок на годност след отваряне на тубата: 1 месец при температура под 25°С. 
По лекарско предписание. 
 
ПЪЛЕН СЪСТАВ 
1 g Nemybacin H® маз за очи съдържа: 
Активни вещества: 
Neomycin 3,3 mg (като сулфат)  
Zinc Bacitracin 4,2 mg 
Hydrocortisone acetate 10 mg. 
Помощни вещества: 
Течен парафин 
Бял вазелин 
 
1 g Nemybacin® маз за очи съдържа: 
Активни вещества: 
Neomycin 3,3 mg (като сулфат)  
Zinc Bacitracin 4,2 mg. 
Помощни вещества: 
Течен парафин 
Бял вазелин 
 
КАКВИ ОПАКОВКИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ? 
Nemybacin® маз за очи в туби по 2,5 g 
Nemybacin H® маз за очи в туби по 2,5 g 
 
ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА  
Януари, 1999 г. 
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