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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
 

Levomicetină-ElaDum  
soluție alcoolică 5% 

 
Chloramphenicolum 

 
100 ml conține: levomicetină  - 5 g, alcool etilic 70% – până la 100 ml. 
 
Levomicetina (cloramfenicol) este un antibiotic cu spectru larg de acţiune, eficient faţă de  
Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Neisseria meningitidis, Neisseria gonorroeae, 
Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., 
Rickettsia spp., Chlamidya spp., etc.  
Rezistenţa la levomicetină se dezvoltă lent. Mecanismul acţiunii constă în inhibiţia sintezei 
proteinelor microbiene. Acţiunea este preponderent bacteriostatică. 
La aplicare externă preparatul practic nu pătrunde prin pielea neafectată şi mucoase, de aceea 
acţiunea resorbtivă este slabă. Acţiunea bacteriostatică la aplicare topică depinde de mărimea 
porţiunii afectate, cantitatea de puroi. Efectul antimicrobian se menţine timp de 6-12 ore, după 
care este necesară aplicarea repetată a produsului.   
 
Domeniu de utilizare 
Leziuni purulente ale pielii, furuncule, arsuri infectate, ulcere trofice purulente cu evoluţie 
trenantă, inflamația purulentă a urechii, alte afecţiuni infecţioase ale pielii şi mucoaselor. 
 
Mod de utilizare 
Extern. Se aplică topic pe porţiunile afectate sau se aplică pe o meşă de tifon (sau tampon de 
vată) şi prin mişcări uşoare se prelucrează porţiunile afectate. Dacă sunt acumulări purulente 
abundente, rana în prealabil se curăţă. În cavitatea plăgii se aplică meşa de tifon, îmbibată cu 
soluţie.  
În inflamația purulentă a urechii se instilează câte 2-3 picături de 1-2 ori pe zi în fiecare conduct 
auditiv extern. În caz de eliminări abundente procedura se repetă de 3-4 ori pe zi.   
 
Efecte nedorite 
Reacţii alergice. La utilizare îndelungată, mai ales la aplicarea meşelor de tifon în răni profunde, 
datorită absorbției levomicetinei, sunt posibile dereglări din partea sângelui, ficatului şi/sau 
rinichilor, dezvoltarea disbacteriozei. 
 
Restricții în utilizare               
Alergie  la levomicetină, alcool etilic, boli ale sângelui, deficit de glucozo-6-
fosfatdehidrogenază, porfirie intermitentă acută, boli ale pielii (psoriazis, eczemă, afecţiuni 
micotice). Nu se utilizează la nou-născuţi. 
 
Atenţionări     
Se va utiliza cu precauție în caz de boli ale ficatului și rinichilor, în sarcină şi în perioada de 
alăptare.  
Înainte de utilizare consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
 
Condiții de păstrare 
A se păstra la temperaturi sub  25 °C. 



A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Fabricat:  
SRL ElaDum Pharma 
Republica Moldova, r-nul Strășeni,  
s. Cojușna, str. Centenarului 2/C 
tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408 
 
Cutie cu un flacon conținând 25 ml soluție.   
  
Seria: a se vedea pe ambalaj.  
Exp.: a se vedea pe ambalaj. 


