
Саудалық атауы 

Мукоза Композитум 

Халықаралық патенттелмеген атауы   

Жоқ  

Дəрілік түрі 

Инъекцияға арналған ерітінді, 2.2 мл 

Құрамы  

1 ампуланың (2.2 мл) ішінде   

белсенді заттар:
Argentum nitricum D6 22.0 мг 

Atropa belladonna D10 22.0 мг 

Ceanothus americanus D4 22.0 мг 

Bacterium coli-Nosode D28 22.0 мг 

Hydrastis canadensis D4 22.0 мг 

Kalium bichromicum D8 22.0 мг 

Kreosotum D10 22.0 мг 

Lachesis D10 22.0 мг 

Mandragora e radice siccata D10 22.0 мг 

Marsdenia cundurango D6 22.0 мг 

Momordica balsamina D6 22.0 мг 

Mucosa coli suis D8 22.0 мг 

Mucosa ductus choledochi suis D8 22.0 мг 

Mucosa duodeni suis D8 22.0 мг 

Mucosa ilei suis D8 22.0 мг 

Mucosa jejuni suis D8 22.0 мг 

Mucosa nasalis suis D8 22.0 мг 

Mucosa oculi suis D8 22.0 мг 

Mucosa oesophagi suis D8 22.0 мг 

Mucosa oris suis D8 22.0 мг 

Mucosa pulmonis suis D8 22.0 мг 

Mucosa pylori suis D8 22.0 мг 

Mucosa recti suis D8 22.0 мг 

Mucosa vesicae felleae suis D8 22.0 мг 

Tunica mucosa vesicae urinariae suis D8 22.0 мг 

Oxalis acetosella D6 22.0 мг 

Pancreas suis D10 22.0 мг 

Phosphorus D8 22.0 мг 

Psychotria ipecacuanha D8 22.0 мг 

Pulsatilla pratensis D6 22.0 мг 

Semecarpus anacardium D6 22.0 мг 

Strychnos nux-vomica D13 22.0 мг 

Sulfur D8 22.0 мг 

Ventriculus suis D8 22.0 мг 

Veratrum album D4 22.0 мг 

Natrium diethyloxalaceticum D8 22.0 мг 

қосымша заттар: 
натрий хлориді, инъекцияға арналған су. 

Сипаттамасы  

Түссіз мөлдір, иісі жоқ ерітінді. 

Фармакотерапиялық тобы   

Ас қорыту жолы жəне зат алмасу. Асқазан-ішек жолы 

ауруларын жəне зат алмасу бұзылуларын емдеуге  

арналған басқа препараттар. Асқазан - ішек жолы  

ауруларын жəне зат алмасуды емдеуге арналған басқа 

препараттар. 

АТХ коды А16АХ 

Фармакологиялық қасиеттері  

Фармакокинетикасы
Гомеопатиялық препараттардың фармакокинетикалық 

қасиеттерін зерттеу мүмкін емес. 

Фармакодинамикасы
Кешенді гомеопатиялық препарат, регенерациялаушы, 

иммуномодуляциялаушы, қабынуға қарсы, уытсыздан-

дырғыш, муколитикалық жəне секретомоторлық əсер-

лерге ие. Препараттың əсерлері организмнің қорғаныс 

күштерін белсендіруге жəне препараттың құрамына  

кіретін табиғи заттардың есебінен, бұзылған функция-

ларын қалпына түсіруге негізделеді. 

Қолданылуы  

- асқазан-ішек жолының, несеп шығару жолдары-

ның, жоғарғы жəне төменгі тыныс жолдарының, 

конъюнктиваның шырышты қабықтарының қабыну 

жəне эрозиялы-ойық жаралы үдерістерін емдеу үшін   

Қолдану тəсілі жəне дозалары 

Препарат бұлшықет ішіне, тері астына, тері ішіне неме-

се, егер қажет болса, вена ішіне аптасына 1-3 рет, же-

дел жағдайларда – 2-3 күн бойы күн сайын 2.2 мл-ден 

(бір ампуладан) тағайындалады. Емдеу курсы 2-5 апта. 

Емдеу курсының ұзақтығын дəрігер аурудың ауыр-

лығына байланысты жекелей белгілейді. 

Ампуланы ашу жөніндегі нұсқаулық:

Сақ болып жұмыс жасау керек. Ампуланы ашу жөніндегі 
нұсқаулықты қатаң түрде басшылыққа алыңыз. Шыны 
ампуланы кесу қажет емес. Ампуланы бастиегін жоғары 
қаратып бұрыштап ұстаңыз, жəне дəрі түгелімен  
ампуланың төменгі жағына ағуы үшін, ампуланы жақсы-
лап сілкіңіз. Содан соң түрлі-түсті нүктесіне өзіңізден 
күш салып, ампуланың бастиегін сындырыңыз. Ампула-
дағы пайдаланылмай қалған препаратты тастаңыз. 

Жағымсыз əсерлері 

Сирек
- аса жоғары сезімталдық реакциялары болуы мүмкін   

Қолдануға болмайтын жағдайлар 

- препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық 

Дəрілермен өзара əрекеттесуі 

Басқа дəрілік заттармен үйлесімді 

Айрықша нұсқаулар 

Препарат тек дəрігер маманның тағайындауы бойын-

ша жəне қадағалауымен қабылданады. 

Педиатрияда қолданылуы
Бұл препараттың балаларда пайдаланылу тəжірибесі 

құжат түрінде жеткілікті дəлелденбегендіктен, 18 жасқа 

дейінгі балаларға қабылдау ұсынылмайды. 

Жүктілік жəне лактация кезеңі 
Осы препараттың құрамына кіретін заттардың  

гомеопатиялық сұйылтылымы, белгілі болып отырған-

дай, жүктілік жəне бала емізу кезінде уытты əсер  

бермейді. 

Дəрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор 
механизмдерді басқару қабілетіне əсер ету ерекше-
ліктері
Көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді 

басқару қабілетіне əсер етпейді.  

Артық дозалануы 

Препараттың артық дозаланған жағдайлары сипат-

талған жоқ. 

Шығарылу түрі жəне қаптамасы 

Ампуланың жоғарғы бөлігінде түрлі түсті таңбаланған 

нүктесі бар түссіз шыныдан жасалған ампулаларда  

2.2 мл-ден. 5 ампуладан ПВХ-дан жасалған тұғырға  

орнатылып, медициналық қолдану жөніндегі мемлекет-

тік жəне орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон-

нан жасалған қорапшаға салынады. 

Сақтау шарттары  

Түпнұсқалық қаптамасында, 9 °C-ден 29 °C-ге дейінгі 

температурада сақтау керек.  

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 

Дəрілік затты медициналық қолдану  

жөніндегі нұсқаулық 

МУКОЗА  

КОМПОЗИТУМ

Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрлігі  

Фармация комитеті төрағасының  

2019 жылғы «28» 02 

№ N020095 бұйрығымен  

БЕКІТІЛГЕН

Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 

МУКОЗА  

КОМПОЗИТУМ

Торговое название 

Мукоза Композитум 

Международное непатентованное название 

Нет 

Лекарственная форма 

Раствор для инъекций, 2.2 мл 

Состав 

1 ампула (2.2 мл) содержит 

активные вещества:
Argentum nitricum D6 22.0 мг 

Atropa belladonna D10 22.0 мг 

Ceanothus americanus D4 22.0 мг 

Bacterium coli-Nosode D28 22.0 мг 

Hydrastis canadensis D4 22.0 мг 

Kalium bichromicum D8 22.0 мг 

Kreosotum D10 22.0 мг 

Lachesis D10 22.0 мг 

Mandragora e radice siccata D10 22.0 мг 

Marsdenia cundurango D6 22.0 мг 

Momordica balsamina D6 22.0 мг 

Mucosa coli suis D8 22.0 мг 

Mucosa ductus choledochi suis D8 22.0 мг 

Mucosa duodeni suis D8 22.0 мг 

Mucosa ilei suis D8 22.0 мг 

Mucosa jejuni suis D8 22.0 мг 

Mucosa nasalis suis D8 22.0 мг 

Mucosa oculi suis D8 22.0 мг 

Mucosa oesophagi suis D8 22.0 мг 

Mucosa oris suis D8 22.0 мг 

Mucosa pulmonis suis D8 22.0 мг 

Mucosa pylori suis D8 22.0 мг 

Mucosa recti suis D8 22.0 мг 

Mucosa vesicae felleae suis D8 22.0 мг 

Tunica mucosa vesicae urinariae suis D8 22.0 мг 

Oxalis acetosella D6 22.0 мг 

Pancreas suis D10 22.0 мг 

Phosphorus D8 22.0 мг 

Psychotria ipecacuanha D8 22.0 мг 

Pulsatilla pratensis D6 22.0 мг 

Semecarpus anacardium D6 22.0 мг 

Strychnos nux-vomica D13 22.0 мг 

Sulfur D8 22.0 мг 

Ventriculus suis D8 22.0 мг 

Veratrum album D4 22.0 мг 

Natrium diethyloxalaceticum D8 22.0 мг 

вспомогательные вещества:
натрия хлорид, вода для инъекций. 

Описание 

Бесцветный прозрачный раствор, без запаха. 

Фармакотерапевтическая группа 

Пищеварительный тракт и обмен веществ. Препараты 

для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

и нарушений обмен веществ, другие. Прочие препара-

ты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и обмена веществ.  

Код АТХ А16АХ 

Фармакологические свойства 

Фармакокинетика
Исследовать фармакокинетические свойства гомеопа-

тических препаратов не представляется возможным. 

Фармакодинамика
Комплексный гомеопатический препарат, который облада-

ет регенерирующим, иммуномодулирующим, противовос-

палительным, дезинтоксикационным, муколитическим и 

секретомоторным действием. Действия препарата бази-

руются на активации защитных сил организма и нормали-

зации нарушенных функций за счет веществ, природного 

происхождения, которые входят в состав препарата. 

Показания к применению 

- лечение воспалительных и эрозивно-язвенных 

процессов слизистых оболочек желудочно-кишеч-

ного тракта, мочевыводящих путей, верхних и 

нижних дыхательных путей, конъюнктивы 

Способ применения и дозы 

Препарат назначается внутримышечно, подкожно, внутри-

кожно или, если необходимо, внутривенно по 2.2 мл (од-

ной ампуле) 1-3 раза в неделю, при остром состоянии – 

ежедневно в течение 2-3 дней. Курс лечения 2-5 недель. 

Продолжительность курса лечения определяется врачом 

индивидуально в зависимости от тяжести заболевания. 

Инструкции по вскрытию ампулы:

Обращаться с осторожностью. Строго следуйте ин-
струкции по вскрытию ампулы. Нет необходимости  
надрезать стеклянную ампулу. Держите ампулу  
головкой вверх под углом, и хорошо встряхните ампулу, 
чтобы все лекарство перетекло вниз ампулы.  
Затем отломите головку ампулы, применяя давление на 
цветную точку от себя. Выбросите неиспользованный 
оставшийся препарат в ампуле. 

Побочные действия 

Редко
- возможны реакции гиперчувствительности 

Противопоказания 

- повышенная чувствительность к компонентам препа-

рата 

Лекарственные взаимодействия 

Совместим с другими лекарственными средствами 

Особые указания 

Препарат принимается только по назначению и под  

наблюдением врача-специалиста. 

Применение в педиатрии
Поскольку опыт использования данного препарата деть-

ми не имеет достаточного документального подтвержде-

ния, то детям до 18 лет принимать не рекомендуется. 

Беременность и период лактации  
Гомеопатические разведения веществ, присутствую-

щих в составе данного препарата, как известно, не 

оказывают токсичного действия при беременности и 

грудном вскармливании. 

Особенности влияния лекарственного средства на 
способность управлять транспортным средством 
или потенциально опасными механизмами
Не влияет на способность управлять транспортным 

средством или потенциально опасными механизмами.  

Передозировка 

Случаи передозировки препарата не описаны. 

Форма выпуска и упаковка  

По 2.2 мл в ампулы бесцветного стекла на верхней части 

ампулы цветная маркировочная точка. По 5 ампул  

помещают в поддон из ПВХ вместе с инструкцией по  

медицинскому применению на государственном и  

русском языках вкладывают в пачку из картона. 

Условия хранения 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре  

от 9 °C до 29 °C.  

Хранить в недоступном для детей месте! 
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Сақтау мерзімі 

5 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға  

болмайды. 

 

Дəріханалардан босатылу шарттары 

Рецепт арқылы 

 

Өндіруші   

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия 

 

Тіркеу куəлігінің ұстаушысы 

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия 

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан 
дəрілік заттардың сапасына қатысты шағымдарды 
(ұсыныстарды) қабылдайтын жəне дəрілік заттың  
тіреуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты 
ұйымның атауы, мекенжайы жəне байланыс деректері 
(телефон, факс, электронды пошта)   
«AEM Services» ЖШС 

050040, ҚР, Алматы, əл-Фараби д-лы, 75А үй, 102-103 

кеңсе 

aemservices@mail.ru 

+7 707 798 83 99 

Срок хранения 

5 лет 

Не применять по истечении срока годности. 

 

Условия отпуска из аптек 

По рецепту 

 

Производитель 

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия 

 

Держатель регистрационного удостоверения  

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия 

 

Наименование, адрес и контактные данные (теле-
фон, 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 «AEM Services» 

050040, РК, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф. 

102-103 

aemservices@mail.ru 

+7 707 798 83 99 
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