
 
 

1 

 

Додаток до упаковки: інформація для користувача 

 

 

Unituss Junior, 60 mg/10 mL, syrop  

Леводропропізин 

 

 
Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 

важливу для вас інформацію. 

Завжди приймайте цей препарат точно так, як описано в цій інструкції, або за вказівками лікаря 
або фармацевта. 

- Зберігайте цю інструкцію, можливо, вам доведеться прочитати її ще раз. 

- Якщо вам потрібна порада або додаткова інформація, зверніться до фармацевта. 
- Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладиші, 

зверніться до лікаря або фармацевта. Дивіться пункт 4. 

- Якщо через 7 днів не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до лікаря. 

 
 

Зміст інструкції  

 

1. Що таке Unituss Junior і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Unituss Junior 

3. Як приймати Unituss Junior 
4. Можливі побічні ефекти 

5. Як зберігати Unituss Junior 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 
1. Що таке Unituss Junior і для чого він використовується 

 

Unituss Junior містить діючу речовину леводропізин, що має протикашльову дію і придушення 
бронхоспазму.  

 

Unituss Junior показаний для симптоматичного лікування непродуктивного (сухого) кашлю. 

Багато даних показують, що цей препарат ефективний для придушення кашлю різного 
походження, наприклад, кашлю при раку легенів, кашлю, пов’язаного з інфекціями верхніх і 

нижніх дихальних шляхів, кашлюку.  

 
Якщо через 7 днів не настає покращення або стан пацієнта погіршується, слід звернутися до 

лікаря. 

 
 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Unituss Junior
 

 

Коли не приймати Unituss Junior 

- якщо у пацієнта алергія на діючу речовину або будь-які інші інгредієнти цього препарату 

(перелічені в розділі 6), 

- у людей з рясним бронхіальним секретом та порушенням функції війок бронхіального 
епітелію (синдром Картагенера, циліарна дискінезія), 

- у вагітних і годуючих жінок.  

 
Попередження та запобіжні заходи 

Перш ніж приймати Unituss Junior необхідно поратидитися зі своїм лікарем або фармацевтом.  
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Unituss Junior є препаратом для симптоматичного лікування непродуктивного (сухого) кашлю, 

його слід застосовувати лише до встановлення діагнозу причини кашлю та/або лікувального 
ефекту захворювання, що спричиняє кашель. 

 

Діти до 2 років 

Unituss Junior не слід застосовувати дітям віком до 2 років  
 

Пацієнти похилого віку 

Слід бути особливо обережними при лікуванні літніх людей леводропізином, оскільки є дані 
про зміну чутливості до багатьох препаратів у цій групі пацієнтів.  

 

Пацієнти з нирковою недостатністю  

Рекомендується з обережністю застосовувати препарат пацієнтам з тяжкою нирковою 
недостатністю (кліренс креатиніну <35 мл/мін). 

 

Unituss Junior та інші ліки  
Розкажіть своєму лікарю або фармацевту про всі препарати, які ви приймаєте або нещодавно 

приймали, а також про всі препарати, які ви плануєте приймати.  

 
У дослідженнях на людях не спостерігалося змін кривої ЕЕГ при одночасному застосуванні 

леводропізину з бензодіазепінами.  

Особливо чутливим особам слід бути обережними при одночасному застосуванні седативних 
засобів. 

 

Unituss Junior з їжею та напоями 

Через відсутність інформації про вплив їжі на всмоктування препарату рекомендується 

застосовувати його між прийомами їжі.  

 

Вагітність і годування груддю 

Якщо ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що можете бути вагітні або плануєте мати 

дитину, зверніться за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат. 

 
Препарат протипоказаний жінкам, які вагітні або мають намір завагітніти, а також у період 

годування груддю. 

 

Водіння транспортних засобів та експлуатація машин 

 

Досліджень щодо оцінки здатності керувати автомобілем та/або працювати з іншими 

механізмами не проводилось. Однак, оскільки препарат у рідкісних випадках може викликати 

сонливість (див. також розділ 4 «Можливі побічні ефекти»), слід бути обережними пацієнтам, 

які мають намір керувати автомобілем або працювати з механізмами, та повідомити їм про таку 
можливість. 

 

Unituss Junior містить сахарозу, метилпарагідроксибензоат, пропілпарагідроксибензоат і 

пропіленгліколь 

Unituss Junior містить 4 г сахарози в 10 мл сиропу. Це слід враховувати хворим на цукровий 

діабет. Якщо у вас була діагностована непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з 
лікарем перед прийомом препарату.  

 

Препарат містить метилпарагідроксибензоат і пропілпарагідроксибензоат, які можуть 

викликати алергічні реакції (можливі реакції уповільненого характеру). 
 

Препарат містить 7,5 мг пропіленгліколю в 10 мл сиропу. 

 

 

3. Як приймати Unituss Junior  
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Завжди приймайте цей препарат точно так, як описано в цій інструкції, або за вказівками лікаря 
або фармацевта. Зверніться до свого лікаря або фармацевта, якщо ви не впевнені.  

 

Не використовуйте Unituss Junior більше 7 днів без консультації з лікарем. 

  
Використання у дітей від 2 років 

10-20 кг: 3 мл сиропу 3 рази на день 

20-30 кг: 5 мл сиропу 3 рази на день 
 

Застосування у дорослих 

10 мл сиропу 3 рази на день 

 
Спосіб використання 

Unituss Junior слід приймати внутрішньо 3 рази на день з інтервалом не менше 6 годин. До 

флакону з сиропом додається мірний стаканчик, який дозволяє виміряти, серед іншого, 3, 5 і 10 
мл.  

 

Час застосування  
Лікування слід продовжувати до тих пір, поки кашель не зникне або за вказівкою лікаря. 

У будь-якому випадку, якщо кашель не покращується через 7 днів лікування, рекомендується 

припинити застосування препарату та звернутися до лікаря. Пам’ятайте, що кашель є 

симптомом хвороби і що основне захворювання необхідно розпізнати та лікувати. 
 

Прийом більшої, ніж рекомендована доза препарату Unituss Junior 

  

Якщо ви приймаєте більшу дозу, ніж рекомендовано, негайно повідомте лікаря або фармацевта. 

У разі передозування з клінічними проявами лікар негайно вводить симптоматичне лікування і, 
якщо це необхідно, застосовує звичайні екстрені процедури (промивання шлунка, активоване 

вугілля, парентеральне надходження введення рідини і т.д.). 

 
Пропущення прийому преперату Unituss Junior  

Не варто використовувати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

Якщо пацієнт забув прийняти Unituss Junior, повинен просто приймняти наступну дозу в 

звичайний час. 
 

Припинення прийому препарату Unituss Junior 

Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
лікаря або фармацевта.  

 

 
4. Можливі побічні ефекти 

 

Як і будь-який лікарський засіб, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони 

можуть виникнути не у всіх .  
 

У Unituss Junior побічні ефекти виникають дуже рідко. У більшості випадків це не є 

серйозними ускладненнями, і симптоми зникають після припинення лікування, іноді вимагає 
лише специфічного фармакологічного лікування.  

 

Необхідно припинити прийом препарату Unituss Junior та негайно звернутися за медичною 
допомогою, якщо у пацієнта виникли будь-які з наступних симптомів:  

- тяжкі випадки шкірних реакцій (кропив’янка, свербіж) або шкірних захворювань, таких як 

утворення пухирів (епідермоліз), 

- нерівномірна робота серця (ризик передсердної бігемії), 
- алергічні та/або анафілактичні реакції, такі як набряк, задишка, блювота та діарея, 
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- гіпоглікемічна кома.  

 
Необхідно повідомити лікаря, якщо у пацієнта виникли будь-які з цих побічних ефектів, 

оскільки вони можуть мати небезпечні для життя наслідки. 
 

Дуже рідко (менше 1 з 10 000 пацієнтів) зустрічаються:  
- кропив’янка, еритема, висип, свербіж, ангіоневротичний набряк (набряк, як правило, уражає 

обличчя або горло, потенційно небезпечний для життя), шкірні реакції; 

- біль шлунку, біль у животі, нудота, блювота, діарея; 
- алергічні реакції, включаючи раптове загальне нездужання; 

- запаморочення, порушення рівноваги, тремтіння, поколювання, оніміння; 

- серцебиття, тахікардія, зниження артеріального тиску; 

- дратівливість, сонливість, деперсоналізація (порушення сприйняття себе та оточення); 
- задишка, кашель, набряк слизової оболонки дихальних шляхів; 

- нестача або відсутність сил (астенія) і слабкість в ногах.  

 
Крім того, виникли наступні побічні ефекти:  

- глосит і афтозний стоматит з лихоманкою; 

- запалення, викликане зупинкою відтоку жовчі з печінки (холестатичний гепатит); 
- випадки генералізованого набряку, непритомності та слабкості; 

- епілептичні напади - великі епілептичні напади (клоніко-тонічні напади) і малі епілептичні 

напади (безсудомні, так званий petit mal напад); 

- розширення зіниць і втрата зору. В обох випадках симптоми зникли після відміни препарату; 
- випадки набряку повік, більшість з яких можна вважати ангіоневротичним набряком, 

враховуючи супутнє виникнення кропив’янки; 

- сонливість, зниження м’язового тонусу та блювання у новонародженого, які пов’язані з 
надходженням в організм леводоропропізину, прийнятого матір’ю, яка годує груддю. 

Симптоми з’явилися після годування та спонтанно зникли після пропуску кількох годувань 

(при грудному вигодовуванні).  
 

Використання Unituss Junior, як рекомендовано в інструкції для пацієнта, знижує ризик 

побічних ефектів. 

 
Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які побічні ефекти, не зазначені 

в цій інструкції, необхідно звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо у відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 

Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 

препаратів:  

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 
тел.: +48 22 49 21 301, факс: +48 22 49 21 309  

сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl     
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальному предмету.    

Повідомлення про побічні реакції дозволить зібрати більше інформації про безпеку 
застосування препарату. 

 

 
5. Як зберігати Unituss Junior 

 

Препарат необхідно зберігати у недоступному для дітей місці. 
Зберігати при температурі нижче 25°С. Не охолоджувати та не заморожувати.  

 

Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 

упаковці. Термін придатності відноситься до останнього дня цього місяця. 
Unituss Junior можна використовувати протягом 6 місяців від дати першого відкриття флакона, 

не перевищуючи термін придатності, зазначений на упаковці.  

 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/


 
 

5 

Ліки не слід викидати в каналізацію або в побутові контейнери для сміття. Необхідно запитати 

у фармацевта, як видалити ліки, які більше не використовуються. Це допоможе захистити 
навколишнє середовище. 

 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

Що містить Unituss Junior  

- Активною речовиною препарату є левогідропропізин. 
10 мл сиропу містить 60 мг левогідропропізину. 

- Допоміжні інгредієнти: метилпарагідроксибензоат (E 218), пропілпарагідроксибензоат (E 

216), сахароза, ароматизатор полуниці 502301T (пропіленгліколь (E 1520), ароматизатори), 

моногідрат лимонної кислоти (E 330), вода очищена, гідроксид натрію.  
 

Як виглядає Unituss Junior та вміст упаковки 

Unituss Junior у формі сиропу з ароматом полуниці.  
Препарат доступний у ПЕТ-пляшці, що містить 120 мл сиропу, з кришкою, що загвинчується з 

HDPE, з ущільнюючим кільцем та мірною чашкою 10 мл PP, градуйованою на 3, 5 та 10 мл, у 

картонній коробці. 
 

Відповідальний суб'єкт і виробник 

Фармацевтичні підприємства "UNIA" Кооператив праці 

ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa 
тел.: 22 620 90 81 вн. 190, факс: 22 654 92 40 

e-mail: unia@uniapharm.pl 

  
Зміст інструкції про препарат Unituss Junior доступний в аудіосистемі Ulotka за 

загальнонаціональним безкоштовним номером телефону: 800 706 848. 

 
 

Дата останнього оновлення інструкції: 23.03.2021 

 

 
 


