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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

ГРОПРИНОЗИН ФОРТЕ, 1000 мг, таблетки 
 

Inosinum pranobexum 
 
 

Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію.  
Цей лікарський засіб слід завжди приймати відповідно до опису в інструкції, або відповідно до 
рекомендацій лікаря чи фармацевта. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- Для отримання поради або додаткової інформації слід звернутися до фармацевта.  
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
- Якщо після 5 до 14 днів використання не настало покращення, або пацієнт відчуває 

погіршення, слід звернутися до лікаря.  
 
ЗМІСТ інструкції 
1. Що таке лікарський засіб Гропринозин Форте і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Гропринозин Форте  
3. Як приймати лікарський засіб Гропринозин Форте  
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Гропринозин Форте  
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
1. Що таке лікарський засіб Гропринозин Форте і для чого він використовується  
 
Гропринозин Форте має противірусну та імуностимулюючу дію (стимулює імунну систему).  
Лікарський засіб Гропринозин Форте містить діючу речовину - інозин пранобекс, яка пригнічує 
in vitro розмноження вірусів з групи Herpes, патогенних для людини. 
 
Показання до застосування лікарського засобу  Гропринозин Форте 
Як додатковий терапевтичний препарат у разі рецидивуючих інфекцій верхніх 
дихальних шляхів людям зі зниженим імунітетом. 
Для лікування герпесу на губах і шкірі обличчя спричиненого вірусом простого герпесу (Herpes  
simplex).  
Лікарський засіб Гропринозин Форте можна застосовувати лише у пацієнтів з інфекцією 
простого герпесу в анамнезі. 

 
Якщо після 5 до 14 днів використання не настало покращення, або пацієнт відчуває 
погіршення, слід звернутися до лікаря.  
 
 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Гропринозин Форте 
 
Коли не приймати лікарський засіб Гропринозин Форте 
− Якщо у пацієнта алергія на інозин пранобекс або будь-які інші компоненти цього 

лікарського засобу (вказані в пунктс 6). Симптоми алергічної реакції можуть 
включати висипання, свербіж, утруднення дихання, набряк обличчя, губ, горла або 
язика.  

− Якщо у пацієнта на даний момент напад подагри (сильний біль у суглобі з 
набряком і почервоніння шкіри, або у великих суглобах з'являється випіт), або 
аналізи показали підвищення рівня сечової кислоти в крові. 
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Попередження та запобіжні заходи  
Перед використанням лікарського засобу Гропринозин Форте слід проконсультуватися з лікарем 
або фармацевтом, якщо: 
− у пацієнта в минулому були напади подагри або підвищений рівень сечової кислоти в крові 

або сечі. Це пояснюється тим, що лікарський засіб Гропринозин Форте може викликати 
тимчасове підвищення рівня сечової кислоти в крові та сечі, 

− в пацієнта в минулому була сечокам'яна хвороба, 
− в пацієнта порушення функції нирок У цьому випадку лікар повинен уважно контролювати 

пацієнта, 
− лікування тривале (3 місяці і більше). Лікар проводитиме регулярні аналізи крові та 

контролюватиме функцію нирок і печінки. При тривалому лікуванні можуть утворюватися 
камені в нирках, 

− з'явились симптоми алергічної реакції, зокрема: висипання, свербіж, утруднення дихання, 
набряк обличчя, губ, горла або язика. У цьому випадку слід негайно перервати лікування та 
звернутися до лікаря. 

 

Діти 
Не використовувати лікарський засіб Гропринозин Форте дітям до 1 року. 
 
Взаємодія препарату Гропринозин Форте з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  
Слід повідомити лікаря особливо про прийом наступних ліків, оскільки вони можуть 
взаємодіяти з лікарським засобом Гропринозин Форте: 

− лікарський засіб для лікування подагри (алопуринол або інші препарати); 
− препарати, що збільшують виведення сечової кислоти, включаючи діуретики 

(збільшують вироблення сечі), наприклад, фуросемід, торасемід, етакринова 
кислота, гідрохлортіазид, хлорталідон, індапамід; 

− ліки, що пригнічують імунну систему (так звані імунодепресанти, що 
застосовуються у пацієнтів з трансплантацією органів або при атопічному 
дерматиті); 

− азидотимідин (використовується для лікування ВІЛ-інфекції).  
 
Вагітність і грудне вигодовування 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Не слід приймати Гропринозин Форте під час вагітності та годування груддю без чіткого 
призначення лікарем. Лікар оцінить, чи переваги прийому лікарського засобу переважають 
потенційні ризики. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Мало ймовірно, що лікарський засіб Гропринозин Форте впливає на здатність керувати 
автомобілем або працювати з іншими механізмами.  
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3. Як приймати лікарський засіб Гропринозин Форте  
 
Цей лікарський засіб слід завжди використовувати чітко відповідно до опису в інструкції або 
відповідно до рекомендацій лікаря або фармацевта. У випадку будь-яких сумнівів, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Лікарський засіб слід приймати перорально. 
 
Таблетку слід запити достатньою кількістю рідини, бажано водою. При проблемах з 
проковтуванням цілої таблетки, її можна подрібнити та розчинити у невеликій кількості 
рідини, щоб полегшити прийом. 
 
 
Рекомендована доза 
 
Дорослі, в тому числі люди похилого віку (від 65 років) 
Рекомендована доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу. 
Звичайна добова доза складає 3 таблетки (3 г) на добу (тобто 1 таблетка 3 рази на добу). 
Максимальна добова доза складає 4 таблеток (4 г) на добу (тобто 1 таблетка 4 рази на добу). 
 
Діти віком від 1 року 
Рекомендована доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу, розподілена на кілька прийомів. 
 
Дітям, які не можуть ковтати таблетки, рекомендується приймати Гропринозин Форте в сиропі. 
 
 
Тривалість лікування 
 
Звичайна тривалість лікування становить від 5 до 14 днів. 
Після зникнення симптомів прийом лікарського засобу слід продовжувати протягом 1-2 
днів. 
 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Гропринозин Форте 
 
На сьогоднішній день випадків передозування не зафіксовано. У випадку будь-яких сумнівів, 
слід негайно звернутися до лікаря. 
 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Гропринозин Форте 
 
У випадку пропуску прийому дози, її слід прийняти негайно згадавши про це, якщо не 
наближується час для наступної дози. Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати 
пропущену. 
 
 
Припинення прийому лікарського засобу Гропринозин Форте 
 
Якщо перервати лікування, очікуваний терапевтичний ефект може не бути досягнутий або 
симптоми захворювання можуть посилитися.  
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
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4.  Можливі побічні ефекти  
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
 
Будь-який препарат може викликати алергічну реакцію, але важкі алергічні реакції після 
прийому лікарського засобу Гропринозин Форте з'являються дуже рідко. 
Слід негайно проконсультуватися з лікарем у разі виникнення будь-якого з наступних 
симптомів: 
- раптові хрипи,  
- ускладнене дихання, 
- набряк повік, обличчя, губ,  
- висипання або свербіж (особливо якщо це стосується всього тіла). 
 
Інші можливі побічні ефекти лікарського засобу Гропринозин Форте вказані 
нижче: 
 
Дуже часто (можуть з'являтися частіше ніж в 1 з 10 осіб) 

- підвищення рівня сечової кислоти в крові або сечі, підвищення рівня сечової 
кислоти в сечі. 

 
Часто (можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 10 осіб):  

- підвищення активності печінкових ферментів, підвищення рівня азоту сечовини в 
крові, 

- нудота з блювотою або без неї, 
- біль у животі,  
- свербіння шкіри,  
- шкірні висипання (як єдиний симптом),  
- головний біль, 
- запаморочення, 
- втома або погане самопочуття, 
- біль у суглобах, 

 
Рідко (можуть з'явитись не частіше ніж в 1 зі 100 осіб):  

- діарея, 
- запори,  
- нервовість, 
- сонливість або труднощі із засинанням (безсоння)  
- збільшений об’єм сечі (поліурія). 
 

Частота невідома (не можна оцінити за наявними даними): 
Біль у верхній частині живота, набряк обличчя, губ, повік або горла може викликати труднощі з 
диханням (ангіоневротичний набряк), кропив’янка, різка алергічна реакція, алергічна реакція 
всього тіла (анафілактична реакція), анафілактичний шок, запаморочення, почервоніння шкіри 
(еритема).  
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Повідомлення про побічні ефекти  
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C  
PL-02 222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 

Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl   
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб Гропринозин Форте 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Не зберігати препарат при температурі вище 25°С. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
опакованні після: «Термін придатності (EXP)». Термін придатності означає останній день 
вказаного місяця. 
 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
6.  Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Гропринозин Форте 
- Діючою речовиною лікарського засобу є інозин пранобекс (комплекс, що містить інозин і 

-1-диметиламін-2- пропанол-4- ацетамінобензоат в молярному співвідношенні 1:3). Одна 
таблетка містить 1000 мг  інозину пранобекс. 

- Допоміжні речовини: крохмаль картопляний, повідон К-25, магнію стеарат. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Гропринозин Форте та вміст опаковання 
Овальні випуклі з двох сторін таблетки від білого до кремового кольору, довжиною 20 мм і 
шириною 10 мм, з рискою з одного боку та тисненням літери F з іншого. 
Таблетку можна розділити на рівні дози. 
 
Гропринозин Форте упакований у блістери ПВХ/ПЕ/ПВДХ/Алюміній у картонній коробці. 
В коробці знаходиться 10 або 30 таблеток та інструкція з інформацією. 
 
  

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Відповідальний суб'єкт та виробник 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
тел.: (22) 755 50 81 
 
 
Для отримання більш детальної інформації щодо лікарського засобу звертайтеся до:  
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.  
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
факс: +48 (22) 755 96 24 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції вересень 2020 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Гропріносин Форте, 500 мг/ 5 мл, сироп 
Inosinum pranobexum 

 
 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію.  
Цей лікарський засіб слід завжди приймати відповідно до опису в інструкції, або відповідно до 
рекомендацій лікаря чи фармацевта. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- Для отримання поради або додаткової інформації слід звернутися до лікаря або 

фармацевта.  
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
- Якщо після 5 до 14 днів використання не настало покращення, або пацієнт відчуває погіршення, 

слід звернутися до лікаря.  
 
ЗМІСТ інструкції 

1. Що таке лікарський засіб Гропринозин Форте і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Гропринозин Форте  
3. Як приймати лікарський засіб Гропринозин Форте 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Гропринозин Форте  
6. Вміст опаковання та інша інформація 

 
 

1. Що таке лікарський засіб Гропринозин Форте і для чого він використовується 
 
Гропринозин Форте має противірусну та імуностимулюючу дію (стимулює роботу імунної 
системи). 
Лікарський засіб Гропринозин Форте містить діючу речовину - інозин пранобекс, яка 
пригнічує in vitro розмноження вірусів з групи Herpes, патогенних для людини. 
 
Показання до застосування лікарського засобу  Гропринозин Форте: 
Як додатковий терапевтичний препарат у разі рецидивуючих інфекцій верхніх 
дихальних шляхів людям зі зниженим імунітетом. 
Для лікування герпесу на губах і шкірі обличчя спричиненого вірусом простого герпесу 
(Herpes  
simplex).  
Лікарський засіб Гропринозин Форте можна застосовувати лише у пацієнтів з інфекцією 
простого герпесу в анамнезі. 
 
Якщо після 5 до 14 днів використання не настало покращення, або пацієнт відчуває 
погіршення, слід звернутися до лікаря.  
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2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Гропринозин Форте 
 
Коли не приймати лікарський засіб Гропринозин Форте  
- Якщо у пацієнта алергія на інозин пранобекс або будь-які інші компоненти цього 

лікарського засобу (вказані в пунктс 6).  
Симптоми алергічної реакції можуть включати: висипання, свербіж, утруднення дихання, 
набряк обличчя, губ, горла або язика. 

- Якщо у пацієнта на даний момент напад подагри (сильний біль у суглобі з набряком і 
почервоніння шкіри, або у великих суглобах з'являється випіт), або аналізи показали 
підвищення рівня сечової кислоти в крові. 

 
Попередження та запобіжні заходи  
Перед використанням лікарського засобу Гропринозин Форте слід проконсультуватися з 
лікарем або фармацевтом. 
- Якщо у пацієнта в минулому були напади подагри або підвищений рівень сечової кислоти в 

крові або сечі. Це пояснюється тим, що лікарський засіб Гропринозин Форте може 
викликати тимчасове підвищення рівня сечової кислоти в крові та сечі. 

- Якщо у пацієнта в минулому була сечокам'яна хвороба. 
- Якщо у пацієнта порушення функції нирок У цьому випадку лікар повинен уважно 

контролювати пацієнта. Якщо лікування буде тривалим (3 місяці або довше) лікар 
проводитиме регулярні аналізи крові та контролюватиме функцію нирок і печінки. При 
тривалому лікуванні можуть утворюватися камені в нирках.  

- Якщо з'явились симптоми алергічної реакції, зокрема: висипання, свербіж, утруднення 
дихання, набряк обличчя, губ, горла або язика. У цьому випадку слід негайно перервати 
лікування та звернутися до лікаря. 

 
Діти  
Не використовувати лікарський засіб дітям до 1 року.  
 
Взаємодія препарату Гропринозин Форте з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  
 
Слід повідомити лікаря особливо про прийом наступних ліків, оскільки вони можуть 
взаємодіяти з лікарським засобом Гропринозин Форте: 
 
- лікарський засіб для лікування подагри (алопуринол або інші препарати); 
- препарати, що збільшують виведення сечової кислоти, включаючи діуретики 

(збільшують вироблення сечі), наприклад, фуросемід, торасемід, етакринова кислота, 
гідрохлортіазид, хлорталідон, індапамід; 

- ліки, що пригнічують імунну систему (так звані імунодепресанти, що застосовуються у 
пацієнтів з трансплантацією органів або при атопічному дерматиті); 

- азидотимідин (використовується для лікування ВІЛ-інфекції).  
 
Вагітність і грудне вигодовування 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 
 
Не слід приймати Гропринозин Форте під час вагітності та годування груддю без призначення 
лікарем. Лікар оцінить, чи переваги прийому лікарського засобу переважають потенційні 
ризики. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Мало ймовірно, що лікарський засіб Гропринозин Форте впливає на здатність керувати 
автомобілем або працювати з іншими механізмами.  
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Лікарський засіб Гропринозин Форте містить метилпарагідроксибензоат, 
пропілпарагідроксибензоат  
Гропринозин Форте містить метилпарагідроксибензоат та пропілпарагідроксибензоат, які 
можуть викликати алергічні реакції (можливі реакції уповільненого характеру). 
 
Лікарський засіб Гропринозин Форте містить мальтит 
Гропринозин Форте містить мальтит. Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість деяких 
цукрів, перед прийомом лікарського засобу пацієнту слід проконсультуватися з лікарем. 
Лікарський засіб може мати легку проносну дію. Калорійність 2,3 ккал/г мальтиту. 
 
Лікарський засіб Гропринозин Форте містить натрій 
Цей лікарський засіб Гропринозин Форте містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в 30 мл, що 
фактично означає «препарат без натрію». 
 
 
3. Як приймати лікарський засіб Гропринозин Форте  
 
Цей лікарський засіб слід завжди використовувати чітко відповідно до опису в інструкції або 
відповідно до рекомендацій лікаря або фармацевта. У випадку будь-яких сумнівів, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
Лікарський засіб слід приймати перорально. 
 
Дорослі, в тому числі люди похилого віку (від 65 років) 
Рекомендована добова доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу (0,5 мл сиропу на 1 кг маси 
тіла на добу), зазвичай 3 г (тобто 30 мл сиропу) на добу, розділена на 3 або 4 прийоми. 
Максимальна доза складає 4 г інозину пранобексу на добу (тобто 40 мл сиропу на добу).  
 
Діти віком від 1 року 
Звичайна рекомендована доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу (0,5 мл сиропу на 1 
кг маси тіла на добу) в 3 або 4 рівних прийомах протягом доби. 
 
Дозування відповідно до ваги пацієнта представлено в таблиці нижче.  
 

Маса тіла дитини Дозування на добу 

10 - 14 кг 3 x 2,5 мл сиропу* 

15 - 20 кг 3 x 2,5 до 3,5 мл сиропу* 

21 - 30 кг 3 x 3,5 до 5 мл сиропу* 

31 - 40 кг 3 x 5 до 7,5 мл сиропу* 

41- 50 кг 3 x 7,5 до 9 мл сиропу* 
 
* Щоб виміряти рекомендований об’єм, слід використовувати мірку об’ємом 20 мл з 
градуюванням кожні 2,5 мл, який додається до опаковання.  
 
Тривалість лікування  
Лікування зазвичай триває від 5 до 14 днів. Після зникнення симптомів лікування зазвичай 
продовжують протягом 1-2 днів. 
 
Застосування у дітей 
Не використовувати лікарський засіб дітям до 1 року.  
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Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Гропринозин Форте 
  
На сьогоднішній день випадків передозування не зафіксовано. У випадку будь-яких сумнівів 
або поганого самопочуття слід негайно звернутися до лікаря. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Гропринозин Форте  
У випадку пропуску прийому дози лікарського засобу, її слід прийняти негайно згадавши про 
це, якщо не наближується час для наступної дози. Не приймати подвійну дозу, щоб 
компенсувати пропущену. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Гропринозин Форте  
Якщо перервати лікування, очікуваний терапевтичний ефект може не бути досягнутий або 
симптоми захворювання можуть посилитися.  
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
Будь-який препарат може викликати алергічну реакцію, але важкі алергічні реакції після 
прийому лікарського засобу Гропринозин Форте з'являються дуже рідко. 
 
Слід негайно проконсультуватися з лікарем у разі виникнення будь-якого з наступних 
симптомів: 
- раптові хрипи,  
- ускладнене дихання, 
- набряк повік, обличчя, губ,  
- висипання або свербіж (особливо якщо це стосується всього тіла). 
 
Інші можливі побічні ефекти лікарського засобу Гропринозин Форте вказані нижче: 
 
Дуже часто (можуть з'являтися частіше ніж в 1 з 10 осіб) 
- підвищення рівня сечової кислоти в крові або сечі, підвищення рівня сечової кислоти в 
сечі. 
 
Часто (можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 10 осіб):  
- підвищення активності печінкових ферментів, підвищення рівня азоту сечовини в крові,  
- головний біль,  
- запаморочення,  
- втома або погане самопочуття,  
- нудота з блювотою або без неї,  
- дискомфорт в епігастрії,  
- свербіння шкіри,  
- шкірні висипання (як єдиний симптом),  
- біль у суглобах, 
 
Нечасто (можуть з'явитись не частіше ніж в 1 зі 100 осіб):  
- сонливість або труднощі із засинанням (безсоння), 
- діарея,  
- запори,  
- поліурія (підвищене виділення сечі), 
- нервовість. 
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Частота невідома (не можна оцінити за наявними даними): 
- біль у верхній частині живота, набряк обличчя, губ, повік або горла може викликати труднощі 
з диханням (ангіоневротичний набряк), кропив’янка, різка алергічна реакція, алергічна реакція 
всього тіла (анафілактична реакція), анафілактичний шок, запаморочення, почервоніння шкіри 
(еритема).  
 
Повідомлення про побічні ефекти  
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C  
02-222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl  
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб Гропринозин Форте  
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
опакованні після: «Термін придатності (EXP)».  
Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
 
Не зберігати при температурі вище 25°С. Не зберігати в холодильнику, не заморожувати. 
Термін придатності після першого відкриття флакона: 3 місяці. 
 
Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати 
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити 
навколишнє середовище. 
 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Гропринозин Форте  
 
-  Діюча речовина лікарського засобу: інозин пранобексу, Один мл сиропу містить 100 мг 

інозину пранобексу.  
-  Допоміжні речовини: метилпарагідроксибензоат (E 218), пропілпарагідроксибензоат (E 216), 

мальтит рідкий (E 965) (мальтит, сорбіт), сахарин натрію (E 954), сукралоза (E 955), натрію 
гідроксид, лимонна кислота, очищена вода, малиновий ароматизатор L-144739 (цукри, 
пропіленгліколь, етанол, натуральні ароматизатори) та ароматизатор малини 10721-31 
(діетилмалонат, етилацетат, оцтовий альдегід, транс-2-гексанал, β-дамасцеон, крохмальний 
мальтодекстрин, гуміарабік). 

 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Зовнішній вигляд лікарського засобу Гропринозин Форте та вміст опаковання 
Лікарський засіб Гропринозин Форте - це прозорий безбарвний або рожевий сироп з 
малиновим смаком і ароматом. 
Лікарський засіб Гропринозин Форте випускається у пляшках, що містять 150 мл сиропу.  
Пляшка з темного скла класу III з кришкою, що загвинчується ПП з гарантійним кільцем ПВЩ і 
ущільнювальною вставкою з ПЕ, з захистом від доступу дітей та міркою з ПП мірна чашка з ємністю20 
мл, градуювання кожні 2,5 мл, все в картонній коробці.  
 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
 

Відповідальний суб'єкт: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
Виробник: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 
 
GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. 
99-105, Cuza Voda Street 
540306 Targu-Mures 
Румунія 
 
Для отримання більш детальної інформації слід звертатися до:  
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.  
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 

 

 

Дата оновлення останньої інструкції травень 2020 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

звернутися до лікаря пропущено більше 1 
таблетки в циклі 

статевий акт протягом тижня до 
пропуску таблетки тиждень 1 

так 

ні 

- прийняти пропущену таблетку - 
використовувати додаткові методи 
контрацепції протягом 7 днів - 
закінчити опаковання 

тиждень 2 

пропущено лише 
1 таблетку (перерва 
більше 
12 годин  

- прийняти пропущену 
таблетку - закінчити 
опаковання 

- прийняти пропущену таблетку - 
закінчити опаковання - не робити 7-
денну перерву - продовжувати 
прийом таблеток з наступного 
опаковання 

тиждень 3 

або 

- не приймати інші таблетки 
з опаковання 
- зробити перерву (не більше 7 днів, 
враховуючи день пропуску 
таблетки) - продовжувати прийом 
таблеток з наступного опаковання 



 

Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Гропринозин Бейбі, 250 мг/5 мл, сироп 
 

Inosinum pranobexum 
 
 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію.  
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову.  
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові.  
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4.  
 
 
ЗМІСТ інструкції 
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4. Можливі побічні ефекти 
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1. Що таке лікарський засіб Гропринозин Бейбі та для чого він використовується 
 
Лікарський засіб Гропринозин Бейбі містить діючу речовину інозину 
пранобекс, яка має противірусні властивості та стимулює імунну систему. 
 
Показання до застосування лікарського засобу  Гропринозин Бейбі: 
- інфекції шкіри та слизових оболонок, спричинені вірусами простого герпесу типу I (губний 

герпес) або типу II (генітальний герпес) та вірусом вітряної віспи і оперізуючого герпесу; 
- для підтримки лікуваня у разі рецидивуючих інфекцій верхніх дихальних шляхів людям зі 

зниженим імунітетом; 
- інші вірусні інфекції (наприклад, підгострий склерозуючий паненцефаліт). 

 
 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Гропринозин Бейбі  
 
Коли не приймати лікарський засіб Гропринозин Бейбі  
- Якщо у пацієнта алергія на інозин пранобекс або будь-які інші компоненти цього лікарського 

засобу (вказані в пунктс 6). Симптоми алергічної реакції можуть включати: висипання, свербіж, 
утруднення дихання, набряк обличчя, губ, горла або язика. 

- Якщо у пацієнта на даний момент напад подагри (сильний біль у суглобі з набряком і 
почервоніння шкіри, або у великих суглобах з'являється випіт), або аналізи показали підвищення 
рівня сечової кислоти в крові. 

 



 

Попередження та запобіжні заходи  
Перед використанням лікарського засобу Гропринозин Бейбі слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом. 
- Якщо у пацієнта в минулому були напади подагри або підвищений рівень сечової кислоти в 

сироватці або сечі. Це пояснюється тим, що лікарський засіб Гропринозин Бейбі може викликати 
тимчасове підвищення рівня сечової кислоти в сироватці та сечі. 

- Якщо у пацієнта в минулому була сечокам'яна або жовчнокам'яна хвороба. 
- Якщо у пацієнта порушення функції нирок У цьому випадку лікар повинен уважно контролювати 

пацієнта.  
- Якщо лікування буде тривалим (3 місяці або довше) лікар проводитиме регулярні аналізи крові та 

контролюватиме функцію нирок і печінки. При тривалому лікуванні можуть утворюватися камені в 
нирках.  

- Якщо з'явились симптоми алергічної реакції, зокрема: висипання, свербіж, утруднення дихання, 
набряк обличчя, губ, горла або язика. У цьому випадку слід негайно перервати лікування та 
звернутися до лікаря. 

 
Діти 
Не використовувати лікарський засіб дітям до 1 року. 

 
Взаємодія препарату Гропринозин Бейбі з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. Слід повідомити лікаря особливо про 
прийом наступних ліків, оскільки вони можуть взаємодіяти з лікарським засобом Гропринозин Бейбі: 
- алопуринол або інші препарати, що використовуються для лікування подагри, 
- препарати, що збільшують виведення сечової кислоти, включаючи сечогінні, наприклад, 

фуросемід, торасемід, етакринова кислота, гідрохлортіазид, хлорталідон, індапамід; 
- препарати, що впливають на імунну систему, наприклад, які використовуються після 

трансплантації органів; 
- ліки для лікування СНІДу (азидотимідин). 

 
У цих випадках лікар може прийняти рішення про застосування Гропринозин Бейбі. 
 
Вагітність і грудне вигодовування 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує вагітність, 
слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат. 
Не слід приймати Гропринозин Бейбі під час вагітності та годування груддю без призначення лікарем.  
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Мало ймовірно, що лікарський засіб Гропринозин Бейбі впливає на здатність керувати автомобілем 
або працювати з іншими механізмами.  
 
Лікарський засіб Гропринозин Бейбі містить метилпарагідроксибензоат, пропілпарагідроксибензоат, 
сахарозу та натрій. 
Гропринозин Бейбі містить метилпарагідроксибензоат та пропілпарагідроксибензоат, які можуть 
викликати алергічні реакції (можливі реакції уповільненого характеру). 
Гропринозин Бейбі містить також сахарозу. Якщо у пацієнта повідомлено про непереносимість деяких 
цукрів, перед прийомом препарату слід проконсультуватися з лікарем. 
1 мл лікарського засобу Гропринозин Бейбі містить 650 мг сахарози. Це слід враховувати хворим на 
цукровий діабет. 
Лікарський засіб Гропринозин Бейбі містить сахарозу, яка може бути шкідливою для зубів. 
Лікарський засіб Гропринозин Бейбі містить натрій Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 
мг) натрію на 80 мл, що фактично означає «препарат без натрію». 
 



 

3. Як приймати лікарський засіб Гропринозин Бейбі   
 
Завжди слід приймати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря або фармацевта. У випадку 
будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Рекомендована доза встановлюється за масою тіла пацієнта та тяжкістю захворювання. Добова доза 
повинна бути розділена на рівні разові дози, які приймаються кілька разів на добу. 
 
Дорослі, в тому числі люди похилого віку. 
Рекомендована добова доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу (1 мл сиропу на 1 кг маси тіла на 
добу), зазвичай 3 г (тобто 30 мл сиропу) на добу, розділена на 3 або 4 прийоми. Максимальна доза 
складає 4 г інозину пранобексу на добу (тобто 80 мл сиропу на добу).  
 
Діти віком від 1 року 
Звичайна рекомендована доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу (1 мл сиропу на 1 кг маси тіла на добу) в 3 
або 4 рівних прийомах протягом доби. 
 
 
Дозування відповідно до ваги пацієнта представлено в таблиці нижче.  
 

Маса тіла  Дозування на добу 

10 - 14 кг 3 x 5 мл сиропу* 

15 - 20 кг 3 x 5 до 7,5 мл сиропу* 

21 - 30 кг 3 x 7,5 до 10 мл сиропу* 

31 - 40 кг 3 x 10 до 15 мл сиропу* 

41- 50 кг 3 x 15 до 17,5 мл сиропу* 
 
* Щоб виміряти рекомендований об’єм, слід використовувати шприц-дозатор з градієнтом, що 
полегшує дозування (від 0,5 мл до 5 мл), який додається до опаковання. 
 
Дозування при підгострому склерозуючому паненцефаліті 
При підгострому склерозуючому паненцефаліті, у гострій фазі захворювання, лікар може збільшити 
дозу до 100 мг/кг маси тіла на добу, розподілену на рівні дози кожні 4 години.   
 
 
Інструкції дозування за допомогою перорального шприца-дозатора: 
- відкрутивши кришку, слід вставити шприц в отвір горлечка пляшки (мал. 1),  
- щоб наповнити шприц-дозатор, слід перевернути пляшку догори дном (мал. 2), а потім обережно 

перемістити  поршень шприца вниз, витягуючи сироп у потрібне місце на шкалі (мал. 3),  
- відмірявши відповідну кількість препарату, пляшку потрібно повернути у вихідне положення і обережно 

викручуючи шприц-дозатор з пробки, вийняти його з пляшки (мал. 4), 
- слід помістити кінчик шприца-дозатора в рот дитини, а потім, повільно натискати на поршень, 

обережно спорожнити вміст шприца-дозатора; 
- після використання пляшку слід закрити, закрутивши кришку, а шприц-дозатор промити і 

висушити.  
 



 

 
 
Тривалість лікування визначає лікар. Залежно від стану пацієнта лікування зазвичай триває від 5 до 14 
днів. Після зникнення симптомів лікування зазвичай продовжують протягом 1-2 днів. 
 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Гропринозин Бейбі  
На сьогоднішній день випадків передозування не зафіксовано. У випадку будь-яких сумнівів або 
поганого самопочуття слід негайно звернутися до лікаря. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Гропринозин Бейбі  
У випадку пропуску прийому дози лікарського засобу, її слід прийняти негайно згадавши про це, якщо 
не наближується час для наступної дози. Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Гропринозин Бейбі  
Якщо перервати лікування, очікуваний терапевтичний ефект може не бути досягнутий або симптоми 
захворювання можуть посилитися. Перш ніж приймати рішення про припинення лікування слід 
проконсультуватися з лікарем.  
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються не у всіх 
людей. 
Будь-який препарат може викликати алергічну реакцію, але важкі алергічні реакції після прийому 
лікарського засобу Гропринозин Бейбі з'являються дуже рідко. 
 
Слід негайно проконсультуватися з лікарем у разі виникнення будь-якого з наступних 
симптомів:  
- раптові хрипи, 
- утруднення дихання, 
- набряк повік, обличчя, губ або язика, 
- висипання або свербіж (особливо якщо це стосується всього тіла). 

 
Інші можливі побічні ефекти лікарського засобу Гропринозин Бейбі вказані нижче: 
 
 



 

Дуже часто, тобто можуть з'являтися частіше ніж в 1 з 10 пацієнтів:    
- підвищення рівня сечової кислоти в крові або сечі.  

 
часто, тобто з'являються частіше, ніж в 1 зі 100, але рідше ніж в 1 з 10 пацієнтів:  
- підвищення рівня печінкових ферментів або рівня азоту сечовини крові - це може виявитися в 

аналізах крові, призначених лікарем, 
- головний біль,  
- запаморочення,  
- втома або погане самопочуття,  
- нудота з блювотою або без неї,  
- біль у животі,  
- свербіння шкіри,  
- шкірні висипання (як єдиний симптом),  
- біль у суглобах, 

 
Нечасто, тобто з'являються частіше, ніж в 1 зі 1000, але рідше ніж в 1 зі 100 пацієнтів:  
- сонливість або труднощі із засинанням (безсоння) 
- діарея,  
- запори,  
- поліурія (підвищене виділення сечі), 
- нервовість. 

 
Частота невідома (не можна оцінити за наявними даними): 
- біль в епігастрії, набряк обличчя, губ, повік або горла  (ангіоневротичний набряк), кропив’янка, алергічна 

реакція, алергічна реакція всього тіла (анафілактична реакція), анафілактичний шок, запаморочення, 
почервоніння шкіри (еритема).  

 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, що не 
зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції можна 
повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів Управління реєстрації 
лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C  
PL-02 222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl  
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації про 
безпеку застосування цього препарату. 
 

mailto:ndl@urpl.gov.pl


 

5. Як зберігати лікарський засіб Гропринозин Бейбі 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на опакованні після: 
«EXP».  
Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
 
Не зберігати при температурі вище 25°С. Не зберігати в холодильнику, не заморожувати. Після першого 
відкриття пляшки використати протягом 6 місяців. 
 
Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як утилізувати 
ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Гропринозин Бейбі  
- Діючою речовиною лікарського засобу є інозин пранобекс (комплекс, що містить інозин і 1-диметиламін-2- 

пропанол-4- ацетамінобензоат в молярному співвідношенні 1:3). 
- Допоміжні речовини: сахароза, метилпарагідроксибензоат (E 218), пропілпарагідроксибензоат (E 216), вода 

очищена, натрію гідроксид, моногідрат лимонної кислоти. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Гропринозин Бейбі та вміст опаковання 
Лікарський засіб Гропринозин Бейбі випускається у пляшках з темного скла, що містять 150 мл сиропу. Пляшка 
знаходиться у картонній коробці з доданою інструкцією для пацієнта та шприцом-дозатором з градуйованою 
шкалою, яка полегшує дозування(від 0,5 мл до 5 мл). 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
 
Відповідальний суб'єкт: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
Виробник: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A. 
99-105, Cuza Vodă Street 
540306 Târgu – Mureş  
Румунія 
 
Для отримання більш детальної інформації щодо лікарського засобу звертайтеся до:  
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.  
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 

 
Дата оновлення останньої інструкції жовтень 2019 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 
 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org
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                 Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 

 
 

Гропріносин, 250 мг/ 5 мл, сироп 
 

Inosinum pranobexum 
 
 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію.  
Цей лікарський засіб слід завжди приймати відповідно до опису в інструкції, або відповідно до 
рекомендацій лікаря чи фармацевта. 

- Слід зберегти цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову.  
- Для отримання поради або додаткової інформації слід звернутися до лікаря або 

фармацевта.  
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не зазначені в 

цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
- Якщо після 5 до 14 днів використання не настало покращення, або пацієнт відчуває 

погіршення, слід звернутися  
            до лікаря.  

 
 

 
ЗМІСТ інструкції 

1. Що таке лікарський засіб Гропринозин і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Гропринозин  
3. Як приймати лікарський засіб Гропринозин  
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Гропринозин  
6. Вміст опаковання та інша інформація 

 

 

1. Що таке лікарський засіб Гропринозин і для чого він використовується 

Гропринозин має противірусну та імуностимулюючу дію (стимулює дію імунної системи). 
 Лікарський засіб Гропринозин містить діючу речовину - інозин пранобекс, яка пригнічує in 
vitro розмноження вірусів з групи Herpes, патогенних для людини. 
 
 
Показання до застосування лікарського засобу  Гропринозин: 
Як додатковий терапевтичний препарат у разі рецидивуючих інфекцій верхніх 
дихальних шляхів людям зі зниженим імунітетом. 
Для лікування герпесу на губах і шкірі обличчя спричиненого вірусом простого герпесу (Herpes  
simplex).  
Лікарський засіб Гропринозин можна застосовувати лише у пацієнтів з інфекцією простого 
герпесу в анамнезі. 
 
Якщо після 5 до 14 днів використання не настало покращення, або пацієнт відчуває 
погіршення, слід звернутися до лікаря.  
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2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Гропринозин  
 
Коли не приймати лікарський засіб Гропринозин  
- Якщо у пацієнта алергія на інозин пранобекс або будь-які інші компоненти цього лікарського 

засобу (вказані в пунктс 6).  
Симптоми алергічної реакції можуть включати: висипання, свербіж, утруднення 
дихання, набряк обличчя, губ, горла або язика. 
- Якщо у пацієнта на даний момент напад подагри (сильний біль у суглобі з набряком і 

почервоніння шкіри, або у великих суглобах з'являється випіт), або аналізи показали 
підвищення рівня сечової кислоти в крові. 

 
 
Попередження та запобіжні заходи  

Перед використанням лікарського засобу Гропринозин слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом. 
- Якщо у пацієнта в минулому були напади подагри або підвищений рівень сечової кислоти в 

крові або сечі. Це пояснюється тим, що лікарський засіб Гропринозин може викликати 
тимчасове підвищення рівня сечової кислоти в крові та сечі. 

- Якщо у пацієнта в минулому була сечокам'яна хвороба. 
- Якщо у пацієнта порушення функції нирок У цьому випадку лікар повинен уважно 

контролювати пацієнта. Якщо лікування буде тривалим (3 місяці або довше) лікар проводитиме 
регулярні аналізи крові та контролюватиме функцію нирок і печінки. При тривалому лікуванні 
можуть утворюватися камені в нирках.  

- Якщо з'явились симптоми алергічної реакції, зокрема: висипання, свербіж, утруднення дихання, 
набряк обличчя, губ, горла або язика. У цьому випадку слід негайно перервати лікування та 
звернутися до лікаря. 

 
Діти  

 
Не використовувати лікарський засіб дітям до 1 року.  

 
Взаємодія препарату Гропринозин з іншими лікарськими засобами 

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. Слід повідомити лікаря 
особливо про прийом наступних ліків, оскільки вони можуть взаємодіяти з лікарським засобом 
Гропринозин: 

- лікарський засіб для лікування подагри (алопуринол або інші препарати); 
- препарати, що збільшують виведення сечової кислоти, включаючи діуретики 

(збільшують вироблення сечі), наприклад, фуросемід, торасемід, етакринова кислота, 
гідрохлортіазид, хлорталідон, індапамід; 

- ліки, що пригнічують імунну систему (так звані імунодепресанти, що застосовуються 
у пацієнтів з трансплантацією органів або при атопічному дерматиті); 

- азидотимідин (використовується для лікування ВІЛ-інфекції).  
 

Вагітність і грудне вигодовування 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 
 
Не слід приймати Гропринозин під час вагітності та годування груддю без призначення 
лікарем. Лікар оцінить, чи переваги прийому лікарського засобу переважають потенційні 
ризики. 
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Керування автотранспортом або робота з механізмами 

Мало ймовірно, що лікарський засіб Гропринозин впливає на здатність керувати автомобілем 
або працювати з іншими механізмами.  

 

Лікарський засіб Гропринозин містить метилпарагідроксибензоат, 
пропілпарагідроксибензоат, а також сахарозу, етанол і натрій. 

Гропринозин містить метилпарагідроксибензоат та пропілпарагідроксибензоат, які можуть 
викликати алергічні реакції (можливі реакції уповільненого характеру). 

Гропринозин містить також сахарозу. Якщо у пацієнта раніше діагностовано непереносимість 
деяких цукрів, перед прийомом препарату проконсультуйтеся з лікарем. 

1 мл Гропринозину містить 650 мг сахарози. Це слід враховувати хворим на цукровий діабет. 

Лікарський засіб Гропринозин містить сахарозу, яка може бути шкідливою для зубів. 

Лкарський засіб Гропринозин містить приблизно 2,5% об./об. етанолу (спирту), тобто до 
1600 мг для максимальної добової дози для дорослих пацієнтів (80 мл сиропу), що 
еквівалентно 40 мл пива, приблизно 17 мл вина. для максимальної добової дози. Це слід 
враховувати також вагітним або годуючим груддю жінкам, дітям та групам ризику, 
зокрема пацієнтам із захворюваннями печінки або епілепсією.  

Шкідливий для людей, які страждають алкогольною залежністю. 

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на 80 мл, що фактично 
означає «препарат без натрію». 

 

3. Як приймати лікарський засіб Гропринозин  
 
Цей лікарський засіб слід завжди використовувати чітко відповідно до опису в інструкції або 
відповідно до рекомендацій лікаря або фармацевта. У випадку будь-яких сумнівів, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
Лікарський засіб слід приймати перорально. 
 
Дорослі, в тому числі люди похилого віку (від 65 років) 
 
Рекомендована добова доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу (1 мл сиропу на 1 кг маси тіла 
на добу), зазвичай 3 г (тобто 30 мл сиропу) на добу, розділена на 3 або 4 прийоми. 
Максимальна доза складає 4 г інозину пранобексу на добу (тобто 80 мл сиропу на добу).  
 
Діти віком від 1 року 
Звичайна рекомендована доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу (1 мл сиропу на 1 кг 
маси тіла на добу) в 3 або 4 рівних прийомах протягом доби. 
 
Дозування відповідно до ваги пацієнта представлено в таблиці нижче.  
 

Маса тіла дитини Дозування на добу 
10 - 14 кг 3 x 5 мл сиропу* 
15 - 20 кг 3 x 5 до 7,5 мл сиропу* 
21 - 30 кг 3 x 7,5 до 10 мл сиропу* 
31 - 40 кг 3 x 10 до 15 мл сиропу* 
41- 50 кг 3 x 15 до 17,5 мл сиропу* 

 
* Щоб виміряти рекомендований об’єм, слід використовувати мірку об’ємом 20 мл з 
градуюванням кожні 2,5 мл, який додається до опаковання.  
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Тривалість лікування  
Лікування зазвичай триває від 5 до 14 днів. Після зникнення симптомів лікування зазвичай 
продовжують протягом 1-2 днів. 
 
Застосування у дітей 
Не використовувати лікарський засіб дітям до 1 року.  
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Гропринозин   
На сьогоднішній день випадків передозування не зафіксовано. У випадку будь-яких сумнівів 
або поганого самопочуття слід негайно звернутися до лікаря. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Гропринозин  
У випадку пропуску прийому дози лікарського засобу, її слід прийняти негайно згадавши про 
це, якщо не наближується час для наступної дози. Не приймати подвійну дозу, щоб 
компенсувати пропущену. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Гропринозин  
Якщо перервати лікування, очікуваний терапевтичний ефект може не бути досягнутий або 
симптоми захворювання можуть посилитися.  
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
Будь-який препарат може викликати алергічну реакцію, але важкі алергічні реакції після 
прийому лікарського засобу Гропринозин з'являються дуже рідко. 
 
Слід негайно проконсультуватися з лікарем у разі виникнення будь-якого з наступних 
симптомів: 
- раптові хрипи,  
- ускладнене дихання, 
- набряк повік, обличчя, губ,  
- висипання або свербіж (особливо якщо це стосується всього тіла). 
 
 
Інші можливі побічні ефекти лікарського засобу Гропринозин вказані нижче: 
 
Дуже часто (можуть з'являтися частіше ніж в 1 з 10 осіб): 
- підвищення рівня сечової кислоти в крові або сечі. 
 
Часто (з'являється в 1 до 10 зі 100 осіб):  
- підвищення активності печінкових ферментів або рівня азоту сечовини в крові,  
- головний біль,  
- запаморочення,  
- втома або погане самопочуття,  
- нудота з блювотою або без неї,  
- біль у животі,  
- свербіння шкіри,  
- шкірні висипання (як єдиний симптом),  
- біль у суглобах, 
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Рідко (з'являється в 1 до 10 з 1000 осіб);  
- сонливість або труднощі із засинанням (безсоння), 
- діарея,  
- запори,  
- поліурія (підвищене виділення сечі), 
- нервовість. 
 
Частота невідома (не можна оцінити за наявними даними): 
- біль у верхній частині живота, набряк обличчя, губ, повік або горла  (ангіоневротичний 
набряк), кропив’янка, алергічна реакція, алергічна реакція всього тіла (анафілактична реакція), 
анафілактичний шок, запаморочення, почервоніння шкіри (еритема).  
 
 
Повідомлення про побічні ефекти  
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C  
PL-02 222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl  
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб Гропринозин  
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
опакованні після: «EXP».  
Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
 
Зберігати при температурі нижче 25°С. 
Після першого відкриття пляшки використати протягом 6 місяців. 
 
Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати 
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити 
навколишнє середовище. 
 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Гропринозин  
 
- Діюча речовина лікарського засобу: інозин пранобексу (50 мг/мл).  
- Допоміжні речовини: сахароза, метилпарагідроксибензоат, пропілпарагідроксибензоат, вода 

очищена, сахарин натрію, гліцерин, етанол 96% і малиновий ароматизатор L-144739 (цукор, 
пропіленгліколь, етанол, натуральні запашні речовини). 

 
 

mailto:ndl@urpl.gov.pl
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Зовнішній вигляд лікарського засобу Гропринозин та вміст опаковання 
 
Лікарський засіб Гропринозин випускається у пляшках з темного скла, що містять 120 
мл або 150 мл сиропу відповідно. Пляшка знаходиться у картонній коробці з доданою 
інструкцією для пацієнта та міркою ємністю 20 мл, градуйованою кожні 2,5 мл.  
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
 

Відповідальний суб'єкт: 

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
 
 Виробник: 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 
 
GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. 
99-105, Cuza Voda Street 
540306 Targu-Mures 
Румунія 
 
 
Для отримання більш детальної інформації слід звертатися до:  
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.  
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 

 

 

Дата оновлення останньої інструкції вересень 2019 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org


 

 
 

Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

ГРОПРИНОЗИН, 500 мг, таблетки 
 

Інозин пранобекс (Inosinum pranobexum) 
 
 

Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, оскільки 
вона містить важливу для пацієнта інформацію.  
Цей лікарський засіб слід завжди приймати відповідно до опису в інструкції, або відповідно до 
рекомендацій лікаря чи фармацевта. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- Для отримання поради або додаткової інформації слід звернутися до фармацевта.  
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
- Якщо після 5 до 14 днів використання не настало покращення, або пацієнт відчуває 

погіршення, слід звернутися до лікаря.  
 

 
ЗМІСТ інструкції 
1. Що таке лікарський засіб Гропринозин і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Гропринозин   
3. Як приймати лікарський засіб Гропринозин   
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Гропринозин   
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
1. Що таке лікарський засіб Гропринозин і для чого він використовується  
 
 
Гропринозин має противірусну та імуностимулюючу дію (стимулює імунну систему).  
Лікарський засіб Гропринозин містить діючу речовину - інозин пранобекс, яка пригнічує in vitro 
розмноження вірусів з групи Herpes, патогенних для людини. 
 
 
Показання до застосування лікарського засобу  Гропринозин 
Як додатковий терапевтичний препарат у разі рецидивуючих інфекцій верхніх дихальних 
шляхів людям зі зниженим імунітетом. 
Для лікування герпесу на губах і шкірі обличчя спричиненого вірусом простого герпесу (Herpes  
simplex).  
Лікарський засіб Гропринозин можна застосовувати лише у пацієнтів з інфекцією простого 
герпесу в анамнезі. 

 
Якщо після 5 до 14 днів використання не настало покращення, або пацієнт відчуває погіршення, 
слід звернутися до лікаря.  
 



 

2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Гропринозин 
 
Коли не приймати лікарський засіб Гропринозин 
− Якщо у пацієнта алергія на інозин пранобекс або будь-які інші компоненти цього 

лікарського засобу (вказані в пунктс 6). Симптоми алергічної реакції можуть включати 
висипання, свербіж, утруднення дихання, набряк обличчя, губ, горла або язика.  

− Якщо у пацієнта на даний момент напад подагри (сильний біль у суглобі з набряком і 
почервоніння шкіри, або у великих суглобах з'являється випіт), або аналізи показали 
підвищення рівня сечової кислоти в крові. 

 
 
Попередження та запобіжні заходи  
Якщо пацієнта стосуються наступні обставини, перед використанням лікарського засобу 
Гропринозин слід проконсультуватися з лікарем або фармацевтом. 
 
− Якщо у пацієнта в минулому були напади подагри або підвищений рівень сечової кислоти в 

крові або сечі. Це пояснюється тим, що лікарський засіб Гропринозин може викликати 
тимчасове підвищення рівня сечової кислоти в крові та сечі.  

− Якщо у пацієнта в минулому була сечокам'яна хвороба. 
− Якщо у пацієнта порушення функції нирок У цьому випадку лікар повинен уважно 

контролювати пацієнта. 
− Якщо лікування тривале (3 місяці і більше). Лікар проводитиме регулярні аналізи крові та 

контролюватиме функцію нирок і печінки. При тривалому лікуванні можуть утворюватися 
камені в нирках.  

− Якщо з'явились симптоми алергічної реакції, зокрема: висипання, свербіж, утруднення 
дихання, набряк обличчя, губ, горла або язика. У цьому випадку слід негайно перервати 
лікування та звернутися до лікаря. 

 
Взаємодія препарату Гропринозин з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  

− лікарський засіб для лікування подагри (алопуринол або інші препарати); 
− препарати, що збільшують виведення сечової кислоти, включаючи діуретики (збільшують 

вироблення сечі), наприклад, фуросемід, торасемід, етакринова кислота, гідрохлортіазид, 
хлорталідон, індапамід; 

− ліки, що пригнічують імунну систему (так звані імунодепресанти, що застосовуються у 
пацієнтів з трансплантацією органів або при атопічному дерматиті); 

− азидотимідин (використовується для лікування ВІЛ-інфекції).  
 
Вагітність і грудне вигодовування 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Не слід приймати Гропринозин під час вагітності та годування груддю без чіткого призначення 
лікарем. Лікар оцінить, чи переваги прийому лікарського засобу переважають потенційні ризики. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Мало ймовірно, що лікарський засіб Гропринозин впливає на здатність керувати автомобілем або 
працювати з іншими механізмами.  



 

 
3. Як приймати лікарський засіб Гропринозин  
 
Цей лікарський засіб слід завжди використовувати чітко відповідно до опису в інструкції або 
відповідно до рекомендацій лікаря або фармацевта. У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися 
до лікаря або фармацевта. 
 
Лікарський засіб слід приймати перорально. 
 
Таблетку слід запити достатньою кількістю рідини, бажано водою. При проблемах з 
проковтуванням цілої таблетки, її можна подрібнити та розчинити у невеликій кількості рідини, 
щоб полегшити прийом. 
 
Рекомендована доза 
Дорослі, в тому числі люди похилого віку (від 65 років) 
Рекомендована доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу. 
Звичайна добова доза складає 6 таблеток (3 г) на добу (тобто по 2 таблетки 3 рази на добу). 
Максимальна добова доза складає 8 таблеток (4 г) на добу (тобто по 2 таблетки 4 рази на добу). 
 
Діти віком від 1 року 
Рекомендована доза становить 50 мг/кг маси тіла на добу, розподілена на кілька прийомів. 
 
Дітям, які не можуть ковтати таблетки, рекомендується приймати Гропринозин в сиропі. 
 
Тривалість лікування 
Звичайна тривалість лікування становить від 5 до 14 днів. 
Після зникнення симптомів прийом лікарського засобу слід продовжувати протягом 1-2 днів. 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Гропринозин 
На сьогоднішній день випадків передозування не зафіксовано. У випадку будь-яких сумнівів, слід 
негайно звернутися до лікаря. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Гропринозин 
У випадку пропуску прийому дози, її слід прийняти негайно згадавши про це, якщо не наближується 
час для наступної дози. Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Гропринозин 
Якщо перервати лікування, очікуваний терапевтичний ефект може не бути досягнутий або симптоми 
захворювання можуть посилитися.  
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4.  Можливі побічні ефекти  
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються не у всіх 
людей. 
 
Будь-який препарат може викликати алергічну реакцію, але важкі алергічні реакції після прийому 
лікарського засобу Гропринозин з'являються дуже рідко. 
Слід негайно проконсультуватися з лікарем у разі виникнення будь-якого з наступних симптомів: 
- раптові хрипи,  
- ускладнене дихання, 
- набряк повік, обличчя, губ,  
- висипання або свербіж (особливо якщо це стосується всього тіла). 
 



 

 
Повідомлялося про наступні побічні ефекти: 
 
Дуже часто (можуть з'являтися частіше ніж в 1 з 10 осіб) 

- підвищення рівня сечової кислоти в крові або сечі. 
 
Часто (з'являється в 1 до 10 зі 100 осіб);  

- транзиторне підвищення рівня сечової кислоти в крові або сечі,  
- підвищення активності печінкових ферментів або рівня азоту сечовини в крові, 
- нудота з блювотою або без неї, 
- біль у животі,  
- свербіння шкіри,  
- шкірні висипання (як єдиний симптом),  
- головний біль, 
- запаморочення, 
- втома або погане самопочуття, 
- біль у суглобах, 

 
Рідко (з'являється в 1 до 10 з 1000 осіб);  

- діарея, 
- запори,  
- нервовість, 
- сонливість або труднощі із засинанням (безсоння)  
- збільшений об’єм сечі (поліурія). 
 

Частота невідома (не можна оцінити за наявними даними): 
Біль у верхній частині живота, набряк обличчя, губ, повік або горла (ангіоневротичний 
набряк), кропив’янка, алергічна реакція, алергічна реакція всього тіла (анафілактична 
реакція), анафілактичний шок,   
запаморочення, почервоніння шкіри (еритема).  
 
 
Повідомлення про побічні ефекти  
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні 
реакції можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C  
PL-02 222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl  
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 

mailto:ndl@urpl.gov.pl


 

5. Як зберігати лікарський засіб Гропринозин 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Не зберігати препарат при температурі вище 25°С. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на опакованні 
після: «Exp:». Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як утилізувати 
ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє середовище. 
 
 
6.  Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Гропринозин 
- Діючою речовиною лікарського засобу є інозин пранобекс (комплекс, що містить інозин і -1-

диметиламін-2- пропанол-4- ацетамінобензоат в молярному співвідношенні 1:3). 
- Допоміжні речовини: крохмаль картопляний, повідон К-25, магнію стеарат. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Гропринозин та вміст опаковання 
Овальні випуклі з двох сторін таблетки від білого до кремового кольору, з рискою для поділу на одній 
стороні. Риска поділу призначена лише для полегшення роздрібнення для зручності ковтання, а не для 
поділу на рівні дози. 
Гропринозин упакований у блістери з фольги Алюміній/ПВХ/ПЕ/ПВДХ у картонній коробці. 
В коробці знаходиться 20, 30, 50 або 60 таблеток та інструкція з інформацією. 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
тел.: (22) 755 50 81 
 
Для отримання більш детальної інформації щодо лікарського засобу звертайтеся до:  
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.  
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
факс: +48 (22) 755 96 24 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції: серпень 2018 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Біофенак, 100 мг, порошок для приготування пероральної суспензії 
 

Aceclofenacum 
 

Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- При виникненні будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря, фармацевта або 

медсестри. 
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові.  
- У разі виникнення будь-яких побічних ефектів, у тому числі будь-яких побічних 

ефектів, не вказаних у цій інструкції, слід про це повідомити лікаря, фармацевта або 
медсестру. Див. п. 4. 

 
Зміст інструкції  
 
1. Що таке лікарський засіб Біофенак і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Біофенак 
3. Як приймати лікарський засіб Біофенак 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Біофенак 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
1.  Що таке лікарський засіб Біофенак і для чого він використовується 
 
Лікарський засіб Біофенак - це  знеболюючий і протизапальний препарат.  
 
Лікарський засіб Біофенак використовується для лікування хронічних захворювань суглобів, 
пов’язаних із хронічним болем і запаленнями, таких як остеоартрит, ревматоїдний артрит та 
анкілозуючий спондилоартрит. 
 
 
2.  Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Біофенак 
 
Коли не приймати лікарський засіб Біофенак  
- Якщо у пацієнта алергія на ацеклофенак або будь-які інші компоненти цього 

лікарського засобу (вказані в пункті 6). 
- якщо пацієнта знаходиться на останніх трьох місяцях вагітності, 
- якщо у пацієнта була астма, гострий риніт, шкірні висипання або інші алергічні реакції 

після прийому ацетилсаліцилової кислоти (наприклад, аспірину) або інших 
нестероїдних протизапальних препаратів,  

- якщо у пацієнта є або була виразка шлунка або шлунково-кишкова кровотеча, 
- якщо у пацієнта є активна кровотеча або порушення кровотечі,  
- якщо у пацієнта важкі захворювання печінки або нирок  
- якщо у пацієнта є захворювання серця та/або цереброваскулярні захворювання, 

наприклад, після інфаркту, інсульту, мікроінсульту (транзиторна ішемія головного 
мозку) або емболії кровоносних судин серця або головного мозку, або процедури з 
відновлення прохідності чи шунтування судин 

- якщо у пацієнта є або були проблеми з кровообігом (захворювання периферичних 
судин). 
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Попередження та запобіжні заходи 
Перед початком приймання лікарського засобу Біофенак слід проконсультуватися з лікарем. 
- якщо у пацієнта були симптоми виразки шлунка або дванадцятипалої кишки, кровотечі 

або перфорації, або запальні захворюваннв шлунково-кишкового тракту (виразковий 
коліт, хвороба Крона), оскільки вони можуть загостритись, 

- якщо в анамнезі пацієнта є церебральні кровотечі,  
- якщо у пацієнта помірні захворювання печінки або нирок або якщо є схильність до 

затримки рідини в організмі з будь-якої іншої причини,   
- якщо у пацієнта є порушення згортання крові, оскільки вони можуть загостритись, 
- якщо пацієнт страждає від специфічного захворювання шкіри та сполучної тканини, так 

званий СЧВ (системний червоний вовчак), 
- якщо у пацієнта є специфічне метаболічне захворювання, так звана порфірія, 
- якщо у пацієнта була або все ще є бронхіальна астма, 
- якщо пацієнт палить тютюн, 
- якщо у пацієнта цукровий діабет, 
- якщо пацієнт хворіє на стенокардію, тромбоз, артеріальну гіпертензію, високий рівень 

холестерину або тригліцеридів. 
 
Застосування таких ліків, як Біофенак, може підвищити ризик серцевого нападу (інфаркту). 
Побічні ефекти можна зменшити, використовуючи найнижчу ефективну дозу і не довше, ніж 
необхідно. 
Не слід збільшувати рекомендовану дозу та тривалість лікування. 
 
У зв'язку із використанням таких лікарських засобів як Біофенак повідомлялося про реакції 
гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк та тяжкі шкірні реакції, включаючи 
синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз. Ризик шкірних реакцій 
вищий протягом першого місяця лікування. При першій появі висипання на шкірі, 
пошкодження слизових оболонок або будь-яких ознак гіперчутливості слід припинити 
лікування та негайно повідомити лікаря (див. пункт 4). 
 
Застосування лікарського засобу Біофенак слід припинити при першій появі шкірного 
висипання або інших симптомів гіперчутливості.  
 
Лікарський засіб Біофенак не слід застосовувати при вітряній віспі.  
 
Лікарський засіб Біофенак у рідкісних випадках може викликати виразку шлунково-кишкового 
тракту та кровотечі. Це може статися в будь-який момент під час лікування, з 
попереджувальними симптомами або без них.  
Якщо пацієнт помітить будь-які абдомінальні симптоми, особливо якщо пацієнт похилого віку, 
слід звернутися до лікаря.  
 
 
Взаємодія препарату Біофенак з іншими лікарськими засобами 
 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 
 
Деякі препарати можуть впливати на дію лікарського засобу Біофенак. У таких випадках може 
знадобитися коригування дози або припинення прийому цих препаратів. Це особливо важливо, 
якщо пацієнт приймає: 
- літій (використовується для лікування психічних захворювань)  
- дигоксин (використовується для лікування серцевої недостатності або аритмії),  
- діуретики (сечогінні таблетки ) 
- деякі лікарські засоби, що використовуються для лікування високого артеріального 

тиску (інгібітори АПФ та антагоністи ангіотензину II),  
- антикоагулянти (розріджувачі крові),  
- препарати для лікування депресії,  
- ліки від цукрового діабету,  
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- метотрексат (використовується для лікування пухлин і ревматизму),  
- такролімус і циклоспорин (ліки, які послаблюю дію імунної системи та  

використовуються для запобігання відторгненню трансплантованих органів),  
- стероїдні протизапальні препарати, такі як бетаметазон і преднізолон,  
- ацетилсаліцилова кислота та інші знеболюючі (так звані нестероїдні протизапальні 

засоби), 
- зидовудин (використовується для лікування ВІЛ-інфекції).  
 
Біофенак з їжею та напоями 
Лікарський засіб Біофенак можна приймати з їжею або без неї. 
 
Вагітність, грудне вигодовування та вплив на репродуктивну здатність 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Слід повідомити лікаря, якщо пацієнтка планує вагітність або якщо має проблеми із 
завагітнінням. НПЗП можуть ускладнити завагітнення. 
 
Лікарський засіб Біофенак не можна застосовувати, якщо пацієнтка перебуває на третьому 
триместрі вагітності. 
  
Застосування цього препарату в будь-який період вагітності має відбуватися після призначення 
препарату лікарем.  
 
Невідомо, чи Біофенак проникає у грудне молоко. Застосування під час грудного 
вигодовування не рекомендується, якщо лікар не вирішить інше. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Якщо під час прийому лікарського засобу Біофенак якщо пацієнт відчуває запаморочення, 
нудоту або інші порушення центральної нервової системи, не слід керувати автомобілем або 
користуватися небезпечними інструментами чи механізмами. 
 
 
Біофенак 100 мг порошок для приготування пероральної суспензії містить сорбіт, 
аспартам і натрій 
У кожному саше препарату міститься 2,64 г сорбіту. 
Сорбіт є джерелом фруктози. Якщо у пацієнта була діагностована непереносимість деяких 
цукрів, або спадкова непереносимість фруктози, рідкісне генетичне захворювання, при якому 
організм не розщеплює фруктозу, слід звернутися до лікаря, перш ніж приймати цей лікарський 
засіб. 
 
Препарат містить 10 мг аспартаму в кожному саше. 
Аспартам є джерелом фенілаланіну. Може бути шкідливим для пацієнтів з фенілкетонурією. Це 
рідкісне генетичне захворювання, при якому фенілаланін накопичується в організмі, оскільки 
не виводиться належним чином. 
 
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в кожному саше, що фактично 
означає «препарат без натрію». 
 
 
3.  Як приймати лікарський засіб Біофенак 
 
Завжди слід використовувати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря або 
фармацевта. У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
Вміст саше слід розчинити приблизно в 40-60 мл води і відразу випити.  
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Рекомендована добова доза становить 200 мг, тобто одне саше вранці та одне ввечері (одне 
саше кожні 12 годин). 
 
Якщо складається враження, що ефект дії лікарського засобу Біофенак занадто сильний або 
занадто слабкий, слід звернутися до лікаря. 
 
Застосування у дітей 
Застосування лікарського засобу Біофенак дітям не рекомендується через відсутність даних 
щодо ефективності та безпеки використання. 
 
Пацієнти похилого віку 
Дозування має визначити лікар. Будуть потрібні періодичні контрольні консультації.  
 
Захворювання нирок і серця 
Дозування має визначити лікар. Будуть потрібні періодичні контрольні консультації. 
 
Захворювання печінки 
Рекомендовану початкову добову дозу слід зменшити до одного саше на добу. 
 
Тривале лікування 
При тривалому прийомі лікарського засобу Біофенак, лікар проводитиме регулярні лабораторні 
аналізи (морфологія крові, аналізи функції печінки та нирок). 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Біофенак 
Слід негайно звернутися до лікаря чи фармацевта або найближчої лікарні. Слід взяти з собою 
цю інструкцію! 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Біофенак 
Не має приводу до непокою! Не приймати подвійну дозу для компенсації пропущеного саше. 
Слід прийняти наступну дозу в звичайний час.  
 
Припинення прийому лікарського засобу Біофенак 
Тривалість лікування визначає лікар. Навіть у випадку покращення самопочуття, не слід 
припиняти лікування передчасно. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. 
 
 
4.  Можливі побічні ефекти  
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. Більшість із них мають легкий характер і зникають після припинення прийому 
лікарського засобу Біофенак. 
 
Побічні ефекти можуть виникати з визначеною нижче частотою: 
 
- Дуже часто: можуть з'явитись частіше ніж в 1 з 10 осіб 
- Часто: можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 10 осіб 
- Нечасто: можуть з'явитись не частіше ніж в  1 зі 100 осіб 
- Рідко: можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 1000 осіб 
- Дуже рідко: можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 10000 осіб 
- Невідома частота: частоту неможливо оцінити за наявних даних)  
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Слід негайно припинити прийом лікарського засобу Біофенак та звернутися за медичною 
допомогою, якщо у пацієнта:  
Алергічні реакції, включаючи анафілактичний шок та ангіоневротичний набряк (рідко) із 
такими симптомами, як:  
- набряк обличчя, язика або горла,  
- труднощі з ковтанням, 
- кропив’янка і утруднення дихання, 
- зниження артеріального тиску і лихоманка.  

 
Виразка та кровотеча зі шлунково-кишкового тракту (рідко), з такими симптомами, як: 
- криваві випорожнення (дуже рідко) 
- чорні смоляні випорожнення (рідко) 
- блювота з кров'ю або темними частинками, схожими на кавову гущу (дуже рідко).  

 
Потенційно небезпечні для життя шкірні реакції, такі як синдром Стівенса-Джонсона та 
токсичний епідермальний некроліз (дуже рідко) із такими симптомами, як: 
- свербіж, висипання, почервоніння шкіри, запалення, біль і утворення пухирів. 

 
 
Часто: запаморочення, розлад шлунка, біль у животі, нудота, діарея та зміни показників функції 
печінки. 
 
Нечасто: метеоризм, запалення шлунка (гастрит), запор, блювота, виразка у ротовій порожнині, 
свербіж і висипання, проблеми з нирками. 
 
Рідко: артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, задишка (утруднене дихання або короткі 
вдихи, як правило, пов’язані з деякими формами захворювання серця або легень, які також 
називають нестачею повітря), анемія (низький рівень еритроцитів або занадто низький 
гемоглобін), порушення зору.  
 
Дуже рідко: аномально низький рівень лейкоцитів і тромбоцитів, підвищений рівень калію та 
ферментів печінки в крові, депресія, порушення сну, нетипові сни, парестезії (відчуття 
поколювання), тремор (ритмічні, мимовільні рухи), головний біль, дисгевзія, запалення ротової 
порожнини (стоматит), панкреатит, гепатит, запаморочення (відчуття крутіння), шум у вухах 
(відчуття дзвону, дзижчання або чуття інших звуків без зовнішньої причини), пурпура (велика 
кількість дрібних кровотеч на шкірі), екзема, набряк (набряк ніг, рук або обличчя), судоми ніг, 
порушення функції нирок, ниркова недостатність, прискорене  серцебиття (неприємне відчуття 
нерегулярного та/або прискореного серцебиття), васкуліт (запалення кровоносних судин), 
втома, різке почервоніння обличчя, припливи, утруднення дихання ( бронхоспазм), збільшення 
маси тіла, перфорація в кишці, загострення запальних захворювань харчової системи (хвороба 
Крона, виразковий коліт).                             
 
У поодиноких випадках спостерігалися важкі шкірні інфекції при вітряній віспі.  
 
Повідомлення про побічні ефекти 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про 
побічні реакції можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських 
засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C  
PL-02 222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl  
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 

mailto:ndl@urpl.gov.pl
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5.  Як зберігати лікарський засіб Біофенак 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Особливих рекомендацій щодо зберігання немає.  
 
Не використовувати цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонній коробці після «EXP». Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
6.  Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Біофенак 
Діюча речовина лікарського засобу Біофенак - ацеклофенак. 
Кожне саше містить 10 мг ацеклофенаку. 
 
Інші компоненти:  
Сорбіт (E 420), 
Сахарин натрію, 
Аспартам (E 951) 
Колоїдний безводний діоксид кремнію, 
Гідроксипропилметилцеллюлоза, 
Діоксид титану (E 171) 
Ароматизатор молока, 
Ароматизатор карамелі, 
Ароматизатор вершків. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Біофенак та вміст опаковання 
Зовнішній вигляд: Білий або кремово-білий порошок із запахом, характерним для 
використовуваних ароматичних композицій. 
 
Опаковання: 3 г порошку в однодозовому саше Папір/Алюміній/ ПНГ. 20 однодозових саше, 
упакованих у картонну коробку. 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
Відповідальний суб'єкт: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
Виробник:  
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Будапешт 
Угорщина  
 
Для отримання більш детальної інформації про лікарський засіб та його назви в інших 
державах-членах Європейської економічної зони, слід звернутися до: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 



7 

Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції: березень 2020 
(логотип відповідального суб'єкта) 
 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org


 

Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Біофенак, 199 мг, таблетки вкриті оболонкою 
 

Aceclofenacum 
 
 

Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- При виникненні будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря, фармацевта або 

медсестри. 
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові.  
- У разі виникнення будь-яких побічних ефектів, у тому числі будь-яких побічних 

ефектів, не вказаних у цій інструкції, слід про це повідомити лікаря, фармацевта або 
медсестру. Див. п. 4. 

 
Зміст інструкції 
  
1. Що таке лікарський засіб Біофенак і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Біофенак 
3. Як приймати лікарський засіб Біофенак 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Біофенак 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
1. Що таке лікарський засіб Біофенак і для чого він використовується  
 
Лікарський засіб Біофенак - це  знеболюючий і протизапальний препарат.  
 
Лікарський засіб Біофенак використовується для лікування хронічних захворювань суглобів, 
пов’язаних із хронічним болем і запаленнями, таких як остеоартрит, ревматоїдний артрит та 
анкілозуючий спондилоартрит. 
 
 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Біофенак 
 
Коли не приймати лікарський засіб Біофенак 
- Якщо у пацієнта алергія на ацеклофенак або будь-які інші компоненти цього 

лікарського засобу (вказані в пункті 6).  
- якщо пацієнта знаходиться на останніх трьох місяцях вагітності, 
- якщо у пацієнта була астма, гострий риніт, шкірні висипання або інші алергічні реакції 

після прийому ацетилсаліцилової кислоти (наприклад, аспірину) або інших 
нестероїдних протизапальних препаратів,  

- якщо у пацієнта є або була виразка шлунка або шлунково-кишкова кровотеча, 
- якщо у пацієнта є активна кровотеча або порушення кровотечі,  
- якщо у пацієнта важкі захворювання печінки або нирок  
- якщо у пацієнта є захворювання серця та/або цереброваскулярні захворювання, 

наприклад, після інфаркту, інсульту, мікроінсульту (транзиторна ішемія головного 
мозку) або емболії кровоносних судин серця або головного мозку, або процедури з 
відновлення прохідності чи шунтування судин 

- якщо у пацієнта є або були проблеми з кровообігом (захворювання периферичних 
судин). 

 
 



 

Попередження та запобіжні заходи 
Перед початком приймання лікарського засобу Біофенак слід проконсультуватися з лікарем. 
 
- якщо у пацієнта були симптоми виразки шлунка або дванадцятипалої кишки, кровотечі 

або перфорації, або запальні захворюваннв шлунково-кишкового тракту (виразковий 
коліт, хвороба Крона), оскільки вони можуть загостритись, 

- якщо в анамнезі пацієнта є церебральні кровотечі,  
- якщо у пацієнта помірні захворювання печінки або нирок або якщо є схильність до 

затримки рідини в організмі з будь-якої іншої причини,   
- якщо у пацієнта є порушення згортання крові, оскільки вони можуть загостритись, 
- якщо пацієнт страждає від специфічного захворювання шкіри та сполучної тканини, так 

званий СЧВ (системний червоний вовчак), 
- якщо у пацієнта є специфічне метаболічне захворювання, так звана порфірія, 
- якщо у пацієнта була або все ще є бронхіальна астма, 
- якщо пацієнт палить тютюн, 
- якщо у пацієнта цукровий діабет, 
- якщо пацієнт хворіє на стенокардію, тромбоз, артеріальну гіпертензію, високий рівень 

холестерину або тригліцеридів. 
 
Застосування таких ліків, як Біофенак, може підвищити ризик серцевого нападу (інфаркту). 
Побічні ефекти можна зменшити, використовуючи найнижчу ефективну дозу і не довше, ніж 
необхідно. 
 
Не слід збільшувати рекомендовану дозу та тривалість лікування. 
 
У зв'язку із використанням лікарського засобу Біофенак повідомлялося про реакції 
гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк та тяжкі шкірні реакції, включаючи 
синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз. Ризик шкірних реакцій 
вищий протягом першого місяця лікування. При першій появі висипання на шкірі, 
пошкодження слизових оболонок або будь-яких ознак гіперчутливості слід припинити 
лікування та негайно повідомити лікаря (див. пункт 4). 
 
Застосування лікарського засобу Біофенак слід припинити при першій появі шкірного 
висипання або інших симптомів гіперчутливості.  
 
Лікарський засіб Біофенак не слід застосовувати при вітряній віспі.  
 
Лікарський засіб Біофенак у рідкісних випадках може викликати виразку шлунково-кишкового 
тракту та кровотечі. Це може статися в будь-який момент під час лікування, з 
попереджувальними симптомами або без них.  
Якщо пацієнт помітить будь-які абдомінальні симптоми, особливо якщо пацієнт похилого віку, 
слід звернутися до лікаря.  
 
 
Взаємодія препарату Біофенак з іншими лікарськими засобами  
 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 
 
Деякі препарати можуть впливати на дію лікарського засобу Біофенак. У таких випадках може 
знадобитися коригування дози або припинення прийому цих препаратів. Це особливо важливо, 
якщо пацієнт приймає: 
- літій (використовується для лікування психічних захворювань)  
- дигоксин (використовується для лікування серцевої недостатності або аритмії),  
- діуретики (сечогінні таблетки ) 
- деякі лікарські засоби, що використовуються для лікування високого артеріального 

тиску (інгібітори АПФ та антагоністи ангіотензину II),  



 

- антикоагулянти (розріджувачі крові),  
- препарати для лікування депресії,  
- ліки від цукрового діабету,  
- метотрексат (використовується для лікування пухлин і ревматизму),  
- такролімус і циклоспорин (ліки, які послаблюю дію імунної системи та  

використовуються для запобігання відторгненню трансплантованих органів),  
- стероїдні протизапальні препарати, такі як бетаметазон і преднізолон,  
- ацетилсаліцилова кислота та інші знеболюючі (так звані нестероїдні протизапальні 

засоби), 
- зидовудин (використовується для лікування ВІЛ-інфекції).  
 
Біофенак з їжею та напоями 
Лікарський засіб Біофенак можна приймати з їжею або без неї. 
 
Вагітність, грудне вигодовування та вплив на репродуктивну здатність 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Слід повідомити лікаря, якщо пацієнтка планує вагітність або якщо має проблеми із 
завагітнінням. НПЗП можуть ускладнити завагітнення. 
 
Лікарський засіб Біофенак не можна застосовувати, якщо пацієнтка перебуває на третьому 
триместрі вагітності. 
 
Застосування цього препарату в будь-який період вагітності має відбуватися після призначення 
препарату лікарем. 
 
Невідомо, чи Біофенак проникає у грудне молоко. Застосування під час грудного 
вигодовування не рекомендується, якщо лікар не вирішить інше. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Якщо під час прийому лікарського засобу Біофенак якщо пацієнт відчуває запаморочення, 
нудоту або інші порушення центральної нервової системи, не слід керувати автомобілем або 
користуватися небезпечними інструментами чи механізмами. 
 
Біофенак містить натрій 
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в кожній вкритій оболонці таблетці, 
що фактично означає «препарат без натрію». 
 
 
3. Як приймати лікарський засіб Біофенак 
 
Завжди слід використовувати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря або 
фармацевта. У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
Таблетку слід ковтати цілою, запиваючи відповідною кількістю рідини. 
 
Рекомендована добова доза становить 200 мг, тобто одна вкрита оболонкою таблетка вранці 
та одна ввечері (одна таблетка кожні 12 годин). 
 
Якщо складається враження, що ефект дії лікарського засобу Біофенак занадто сильний або 
занадто слабкий, слід звернутися до лікаря. 
 
Застосування у дітей 
Застосування лікарського засобу Біофенак дітям не рекомендується через відсутність даних 
щодо ефективності та безпеки використання. 



 

 
Пацієнти похилого віку 
Дозування має визначити лікар. Будуть потрібні періодичні контрольні консультації.  
 
Захворювання нирок і серця 
Дозування має визначити лікар. Будуть потрібні періодичні контрольні консультації. 
 
Захворювання печінки 
Рекомендовану початкову добову дозу слід зменшити до одної вкритої оболонкою таблетки на 
добу. 
 
Тривале лікування 
При тривалому прийомі лікарського засобу Біофенак, лікар проводитиме регулярні лабораторні 
аналізи (морфологія крові, аналізи функції печінки та нирок). 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Біофенак 
Слід негайно звернутися до лікаря чи фармацевта або найближчої лікарні. Слід взяти з собою 
цю інструкцію! 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Біофенак 
Не має приводу до непокою! Не приймати подвійну дозу для компенсації пропущеної таблетки. 
Слід прийняти наступну дозу в звичайний час.  
 
Припинення прийому лікарського засобу Біофенак 
Тривалість лікування визначає лікар. Навіть у випадку покращення самопочуття, не слід 
припиняти лікування передчасно. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. 
 
4.  Можливі побічні ефекти  
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. Більшість із них мають легкий характер і зникають після припинення прийому 
лікарського засобу Біофенак. 
 
Побічні ефекти можуть виникати з визначеною нижче частотою: 
- Дуже часто: можуть з'явитись частіше ніж в 1 з 10 осіб 
- Часто: можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 10 осіб 
- Нечасто: можуть з'явитись не частіше ніж в  1 зі 100 осіб 
- Рідко: можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 1000 осіб 
- Дуже рідко: можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 10000 осіб 
- Невідома частота: частоту неможливо оцінити за наявних даних) 

 
Слід негайно припинити прийом лікарського засобу Біофенак та звернутися за медичною 
допомогою, якщо у пацієнта:  
Алергічні реакції, включаючи анафілактичний шок та ангіоневротичний набряк (рідко) із 
такими симптомами, як:  
- набряк обличчя, язика або горла,  
- труднощі з ковтанням, 
- кропив’янка і утруднення дихання, 
- зниження артеріального тиску і лихоманка.  

 
Виразка та кровотеча зі шлунково-кишкового тракту (рідко), з такими симптомами, як: 
- криваві випорожнення (дуже рідко) 
- чорні смоляні випорожнення (рідко) 
- блювота з кров'ю або темними частинками, схожими на кавову гущу (дуже рідко).  



 

 
Потенційно небезпечні для життя шкірні реакції, такі як синдром Стівенса-Джонсона та 
токсичний епідермальний некроліз (дуже рідко) із такими симптомами, як: 

- свербіж, висипання, почервоніння шкіри, запалення, біль і утворення пухирів. 
 
Часто: запаморочення, розлад шлунка, біль у животі, нудота, діарея та зміни показників функції 
печінки. 
 
Нечасто: метеоризм, запалення шлунка (гастрит), запор, блювота, виразка у ротовій порожнині, 
свербіж і висипання, проблеми з нирками. 
 
Рідко: артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, задишка (утруднене дихання або короткі 
вдихи, як правило, пов’язані з деякими формами захворювання серця або легень, які також 
називають нестачею повітря), анемія (низький рівень еритроцитів або занадто низький 
гемоглобін), порушення зору.  
 
Дуже рідко: аномально низький рівень лейкоцитів і тромбоцитів, підвищений рівень калію та 
ферментів печінки в крові, депресія, порушення сну, нетипові сни, парестезії (відчуття 
поколювання), тремор (ритмічні, мимовільні рухи), головний біль, дисгевзія, запалення ротової 
порожнини (стоматит), панкреатит, гепатит, запаморочення (відчуття крутіння), шум у вухах 
(відчуття дзвону, дзижчання або чуття інших звуків без зовнішньої причини), пурпура (велика 
кількість дрібних кровотеч на шкірі), екзема, набряк (набряк ніг, рук або обличчя), судоми ніг, 
порушення функції нирок, ниркова недостатність, прискорене  серцебиття (неприємне відчуття 
нерегулярного та/або прискореного серцебиття), васкуліт (запалення кровоносних судин), 
втома, різке почервоніння обличчя, припливи, утруднення дихання ( бронхоспазм), збільшення 
маси тіла, перфорація в кишці, загострення запальних захворювань харчової системи (хвороба 
Крона, виразковий коліт).                             
 
У поодиноких випадках спостерігалися важкі шкірні інфекції при вітряній віспі.  
 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про 
побічні реакції можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських 
засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
 
Al. Jerozolimskie 181C  
PL-02 222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl  
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації про 
безпеку застосування цього препарату. 
 
 
 
5.  Як зберігати лікарський засіб Біофенак 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Лікарський засіб слід зберігати при температурі нижче 25qС. 

mailto:ndl@urpl.gov.pl


 

 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонній коробці та блістері після: «Exp:». Термін придатності означає останній день 
вказаного місяця. 
 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
 
 
6.  Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
Склад лікарського засобу Біофенак 
Діюча речовина лікарського засобу Біофенак - ацеклофенак. 
Кожна вкрита оболонкою таблетка містить 100 мг ацеклофенаку.  
 
Інші компоненти:  
Ядро: 
Гліцерин дистеарат, 
Кроскармелоза натрію,  
Повідон (К-30),  
Мікрокристалічна целюлоза (тип 101), 
Мікрокристалічна целюлоза (тип 102). 
 
Оболонка:  
Сепифильм 752: 
Стеарат макроголу,  
Діоксид титану (E 171) 
Мікрокристалічна целюлоза, 
Гідроксипропилметилцеллюлоза. 

 
 

Зовнішній вигляд лікарського засобу Біофенак та вміст опаковання 
Зовнішній вигляд: Білі, круглі, випуклі з двох сторін таблетки, вкриті оболонкою, діаметром 8 
мм, з тисненням «А» з одного боку та гладкі з іншого.  
 
Опаковання: 20, 60 таблеток, вкритих оболонкою, в блістерах ПА/Алюміній/ПВХ //Алюміній та 
в картонній коробці. 
Не всі розміри упаковок можуть знаходитись в продажі.  
 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
 
Відповідальний суб'єкт: 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
Виробник:  
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Будапешт 
Угорщина  



 

 
Для отримання більш детальної інформації про лікарський засіб та його назви в інших 
державах-членах Європейської економічної зони, слід звернутися до:  
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 
 
 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції: березень 2020 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 

 
МОНУРАЛ  

3 г, гранули для приготування перорального розчину 

Fosfomycinum trometamolum 

 

Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, оскільки 
вона містить важливу для пацієнта інформацію. 

- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
- У разі виникнення будь-яких побічних ефектів, у тому числі будь-яких побічних ефектів,  

не вказаних у цій інструкції, слід про це повідомити лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 

Зміст інструкції 

 

1. Що таке Монурал і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Монурал  
3. Як приймати Монурал  
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати Монурал 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 

 

1. Що таке Монурал і для чого він використовується 
 

Лікарський засіб Монурал містить діючу речовину фосфоміцин (у вигляді фосфоміцину 
трометамол). Це антибіотик, дія якого полягає на вбиванні бактерій, які можуть викликати 
інфекції. 

Лікарський засіб Монурал використовується для лікування неускладнених інфекцій сечового 
міхура у жінок і дівчат-підлітків. 

Лікарський засіб Монурал використовується в антибіотикопрофілактиці у випадку 
трансректальної біопсії простати у дорослих чоловіків. 
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2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Монурал 
 

Коли не приймати лікарський засіб Монурал: 
- Якщо у пацієнта алергія на фосфоміцин або будь-які інші компоненти цього лікарського 

засобу (вказані в пункті 6). 
 

Попередження та запобіжні заходи 
Перед використанням лікарського засобу Монурал слід проконсультуватися з лікарем, 
фармацевтом або медсестрою, якщо у пацієнта є: 

- хронічні інфекції сечового міхура, 
- діарея в минулому після прийому інших антибіотиків. 
 

Питання, які слід взяти до уваги 

Лікарський засіб Монурал може викликати серйозні побічні ефекти. До них відносяться 
алергічні реакції і запалення товстої кишки. Під час приймання лікарського засобу слід звернути 
увагу на певні симптоми, щоб зменшити ризик проблем. Див. «Серйозні побічні ефекти» у 
пункті 4. 

 

Діти та молодь 

Цей лікарський засіб не слід приймати дітям віком до 12 років, оскільки безпека та 
ефективність у цій віковій групі не встановлені. 

 

Взаємодія препарату Монурал з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 

Це особливо важливо при прийомі: 

- метоклопраміду або інших лікарських засобів, які збільшують проходження їжі через 
шлунок і кишечник, оскільки вони можуть зменшити абсорбцію фосфоміцину організмом, 

- антикоагулянти, оскільки фосфоміцин та інші антибіотики можуть впливати на їх здатність 
захищати від тромбоутворення. 
 

 

Прийом лікарського засобу Монурал з їжею та напоями 

Їжа може сповільнити абсорбцію фосфоміцину. Тому цей лікарський засіб слід приймати натще 
(за 2-3 години до їжі або через 2-3 години після їжі). 
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Вагітність, грудне вигодовування та вплив на репродуктивну здатність 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 

Лікар назначить вагітній пацієнтці цей лікарський засіб лише у випадку однозначної 
необхідності. 

Матерям, які годують груддю, можна приймати разову пероральну дозу цього препарату. 

 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 

Можуть виникати такі побічні ефекти, як запаморочення, які можуть вплинути на здатність 
керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами. 

 

Лікарський засіб Монурал містить  
 
Натрій 
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в кожному саше, що фактично 
означає «препарат без натрію». 
 
Сахарозу 
Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість деяких цукрів, перед прийомом лікарського 
засобу пацієнту слід проконсультуватися з лікарем. 
 
Сульфіти 
Лікарський засіб може рідко викликати тяжкі реакції гіперчутливості та бронхоспазм. 
 

 

3. Як приймати Монурал 
 

Завжди слід приймати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря або фармацевта. У 
випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 

При лікуванні неускладнених інфекцій сечового міхура у жінок та дівчат-підлітків (віком від 12 
років) рекомендована доза становить 1 саше лікарського засобу Монуралу (3 г фосфоміцину). 
 
При застосуванні в антибіотикопрофілактиці у випадку трансректальної біопсії передміхурової 
залози рекомендована доза становить одне саше Монруралу (3 г фосфоміцину) за три години до 
початку процедури та одне саше Монуралу (3 г фосфоміцину) через 24 години після закінчення 
процедури. 
 
Застосування у пацієнтів з порушенням функції нирок 
 
Цей лікарський засіб не слід застосовувати пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю 
(кліренс креатиніну <10 мл/хв). 
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Застосування у дітей та підлітків 
 
Не застосовувати цей препарат дітям віком до 12 років. 
 
Спосіб прийому 
Прийом пероральний. 
 
Цей лікарський засіб слід приймати перорально натще (за 2-3 години до їжі або через 2-3 
години після їжі), бажано перед сном та після спорожнення сечового міхура. 
 
Вміст саше слід розчинити в склянці води і відразу випити. 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Монурал 
При випадковому прийомі дози більшої за призначену, слід звернутися до лікаря або 
фармацевта. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 

 

4. Можливі побічні ефекти 
 

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються не 
у всіх людей. 

Серйозні побічні ефекти 

Слід негайно припинити прийом препарату та звернутися до лікаря, якщо під час прийому 
лікарського засобу Монурал виникли будь-які з наступних симптомів: 

- анафілактичний шок, тип алергічної реакції, що загрожує життю (частота виникнення 
невідома). Симптоми включають раптове висипання, свербіж або кропив’янку на шкірі чи 
задишку, хрипи або утруднене дихання. 

- набряк обличчя, губ і язика або горла і утруднене дихання - ангіоневротичний набряк 
(частота виникнення невідома) 

- помірна та тяжка діарея, спазми в животі, криваві випорожнення та/або лихоманка 
можуть означати інфекцією товстої кишки – антибіотикоасоційований коліт (частота 
виникнення невідома). Не можна приймати протидіарейні препарати, що знижують 
перистальтику кишечника (антиперистальтичні засоби). 

 

Інші побічні ефекти 

Часто (можуть вражати до 1 з 10 осіб): 

- головний біль, 
- запаморочення, 
- діарея, 
- нудота, 
- розлади травлення. 
- біль у животі, 
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- інфекція жіночих статевих органів, що проявляється запаленням, подразненням, 
свербінням (вульвовагініт та вагініт) 

 

Нечасто (можуть вражати до 1 зі 100 осіб): 

- блювота, 
- висипання, 
- кропив’янка, 
- свербіж. 
 

Невідома частота (частоту неможливо оцінити за наявних даних): 

- алергічна реакція. 
 

Повідомлення про побічні ефекти 

При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, що 
не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. 

Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії 
лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та 
біоцидних препаратів. 

Al. Jerozolimskie 181C 

02-222 Варшава 

Тел.: + 48 22 49 21 301  

Факс: + 48 22 49 21 309 

Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl  

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 

Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 

  

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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5. Як зберігати Монурал 
 

Особливих рекомендацій щодо умов зберігання немає. 

Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці.  

Не використовувати цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
опакованні.  

Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта,  
як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Монурал 
Діюча речовина – фосфоміцин (у формі фосфоміцину з трометамолом). 
1 саше містить 8 г гранул, у тому числі 3 г фосфоміцину у формі фосфоміцину з трометамолом 
(5,631 г). 
Допоміжні речовини: ароматизатор мандарина, ароматизатор апельсина, сахарин, сахароза.  
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Монурал та вміст опаковання 

Лікарський засіб Монурал - це гранули для приготування перорального розчину 
Безпосереднє опаковання - саше з плівки папір/ПЕ/Алюміній/ПЕ. 
Опаковання: 1 саше в картонній коробці. 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 

 

Відповідальний суб'єкт: 
ZAMBON S.p.A. 
Via Lillo del Duca, 10 
20091 Bresso (MI), Італія 
 

Виробник 

ZAMBON S.p.A. 
Via della Chimica 9 
36100 Vicenza, Італія 

Для отримання більш детальної інформації про цей лікарський засіб слід звернутися до 
локального представника відповідального суб'єкта: 
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Представник відповідального суб'єкта 
 

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.  

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Тел.: +48 (22)755 96 48 

lekalert@grodzisk.rgnet.org  

 
факс: +48 (22) 755 96 24 

 

 

Дата оновлення останньої інструкції: листопад 2020 

 

 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта  
 

Лізипрол HCT, 10 мг +12,5 мг, таблетки 
Лізипрол HCT, 20 мг +12,5 мг, таблетки 

Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum 
 

Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 

- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 
Зміст інструкції: 
 
1. Що таке лікарський засіб Лізипрол HCT і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Лізипрол HCT  
3. Як приймати лікарський засіб Лізипрол HCT  
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Лізипрол HCT 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
1. Що таке лікарський засіб Лізипрол HCT і для чого він використовується  
 
Лікарський засіб Лізипрол HCT використовується для лікування високого артеріального тиску 
(артеріальної гіпертензії). Цей препарат містить дві діючі речовини: лізиноприл і 
гідрохлортіазид. 
Лізиноприл належить до групи лікарських засобів, які називаються інгібіторами 
ангіотензинперетворюючого ферменту (інгібітори АПФ). Він діє шляхом розширення 
кровоносних судин.  
Гідрохлортіазид належить до групи лікарських засобів, які називаються діуретиками (сечогінні 
препарати). Він допомагає організму позбутися води та солей, таких як натрій, які воводяться з 
сечею.  
 
Ці лікарські засоби діють у поєднанні, щоб знизити артеріальний тиск. 
 
 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Лізипрол HCT 
  
Коли не приймати лікарський засіб Лізипрол HCT 
- якщо пацієнт має алергію на лізиноприл, гідрохлортіазид або будь-які інші компоненти 

цього лікарського засобу (вказані в пункті 6).  
- якщо у пацієнта алергія на інгібітори АПФ або речовини, які є похідними  

сульфаніламідів. Якщо пацієнт не впевнений чи це його стосується, слід звернутися до 
лікаря;  

- якщо у пацієнта будь-коли був раптовий набряк рук, ступень, гомілковостопних суглобів, 
обличчя, губ, язика або горла, особливо після лікування інгібіторами АПФ. Також можуть 
виникати труднощі при ковтанні або диханні; 
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- якщо пацієнт страждає на спадковий ангіоневротичний набряк (стан, який робить пацієнт більш 
схильний до набряків, описаних вище). Якщо пацієнт не впевнений чи це його стосується, 
слід звернутися до лікаря; 

- якщо у пацієнта порушення функції нирок;  
- якщо пацієнт не може мочитися; 
- якщо у пацієнта серйозні проблеми з функцією печінки, 
- після 3 місяця вагітності (також слід уникати застосування лікарського засобу Лізипрол 

HCT на ранніх термінах вагітності - див. пункт «Вагітність та грудне вигодовування»), 
- якщо у пацієнта цукровий діабет або порушення функції нирок і він лікуєтеся 

препаратами для зниження артеріального тиску, що містять аліскірен; 
- якщо пацієнт приймав або зараз приймає сакубітрил з валсартаном - лікарський засіб, 

який використовується для лікування певного типу тривалої (хронічної) серцевої 
недостатності у дорослих, оскільки існує підвищений ризик розвитку ангіоневротичного 
набряку (швидкий набряк підшкірної клітковини в деяких місцях наприклад, на горлі). 

 
Не слідприймати лікарський засіб Лізипрол HCT, якщо будь-який з перерахованих вище 
пунктів стосується пацієнта. Якщо пацієнт має сумніви, слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом, перш ніж приймати лікарський засіб Лізипрол HCT. 
 
Попередження та запобіжні заходи  
Перед початком приймання лікарського засобу Лізипрол HCT слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом: 
- якщо у пацієнта є звуження (стеноз) аорти (артерія серця), клапанів серця (мітральних 

клапанів) або ниркової артерії;  
- якщо у пацієнта потовщений серцевий м’яз (так звана гіпертрофічна кардіоміопатія); 
- якщо у пацієнта є захворювання кровоносних судин (колагенова судинна хвороба); 
- якщо у пацієнта низький кров'яний тиск. Пацієнт може помітити такі симптоми, як 

запаморочення або приголомшення, особливо коли встає;  
- якщо у пацієнта є проблеми з функцією нирок, або пацієнт перебуває на діалізі, або йому 

зробили трансплантацію нирки;  
- якщо у пацієнта порушення функції печінки 
- якщо у пацієнта цукровий діабет; 
- якщо у пацієнта нещодавно була діарея або блювота;  
- якщо лікар радить пацієнту контролювати кількість солі в раціоні; 
- якщо у пацієнта високий рівень холестерину або проводиться ЛПНЩ-аферез; 
- якщо у пацієнта будь-коли був стан, який називається системний червоний вовчак (СЧВ);  
- якщо пацієнт темношкірий, оскільки лікарський засіб Лізипрол HCT може бути менш 

ефективним у пацієнтів цієї раси. Також у пацієнта можуть частіше з'являтися побічні 
ефекти - ангіоневротичний набряк (тяжка алергічна реакція з набряком рук, ступень, зони 
гомілковостопних суглобів, обличчя, губ, язика або горла); 

- якщо пацієнт приймає будь-які з наступних ліків, які використовуються для лікування 
високого кров’яного тиску:  
- антагоністи рецепторів ангіотензину II (AIIRA) (також звані сартанами - наприклад, 

валсартан, телмісартан, ірбесартан), особливо якщо у пацієнта є проблеми з 
функцією нирок, пов'язані з діабетом,  

-         аліскірен; 
- якщо у пацієнта в минулому був рак шкіри або якщо під час лікування у пацієнта 

з’явилися несподівані шкірні зміни. Лікування гідрохлортіазидом, особливо високими 
дозами протягом тривалого періоду часу, може підвищити ризик деяких типів раку шкіри 
та губ (немеланомний рак шкіри). Під час прийому лікарського засобу Лізипрол HCT 
необхідно захищати шкіру від сонячних променів та УФ-випромінювання. 

- якщо у минулому у пацієнта були проблеми з диханням або легенями (включаючи 
пневмонію або накопичення рідини в легенях) після прийому гідрохлортіазиду. Якщо 
після прийому лікарського засобу Лізипрол HCT у пацієнта з'являться задуха або 
проблеми з диханням, слід негайно звернутися за медичною допомогою. 
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- якщо з'явиться погіршення зору або біль в очах. Це можуть бути симптоми накопичення 
рідини в судинній оболонці навколо ока (надмірне накопичення рідини між хоріоідеєю і 
склерою) або підвищення тиску всередині ока - вони можуть виникати у проміжку від 
кількох годин до кількох тижнів після прийому лікарського засобу Лізипрол HCT. 
Відсутність лікування може призвести до стійкого погіршення зору. Якщо у пацієнта 
раніше була алергія на пеніцилін або сульфаніламіди, ймовірність її появи більша. 

 
Лікар може рекомендувати регулярно перевіряти функцію нирок, кров’яний тиск і кількість 
електролітів (наприклад, калію) у крові.  
Див. також інформацію «Коли не приймати лікарський засіб Лізипрол HCT». 
 
Якщо пацієнт приймає один із наведених нижче препаратів, існує підвищений ризик 
ангіоневротичного набряку (швидкий набряк шкіри в такій області, як горло): 
- - сиролімус, еверолімус, темсилоримус та інші лікарські засоби, що належать до класу 

інгібіторів mTOR (застосовуються для запобігання відторгнення трансплантованих органів 
та для лікування раку); 

- тканинний активатор плазміногену (лікарський засіб для розчинення тромбів), зазвичай 
подається в стаціонарі; 

- відагліптин препарат для лікування цукрового діабету; 
- рацекадротил, препарат для лікування діареї.  

 
У разі вагітності (або підозри на вагітність) проконсультуйтеся з лікарем. Лікарський засіб 
Лізипрол HCT не рекомендується застосовувати на ранніх термінах вагітності та заборонено приймати 
після третього місяця вагітності, оскільки його застосовування на цьому етапі може завдати серйозної 
шкоди дитині (див. пункт «Вагітність та грудне вигодовування»). 
 
Якщо пацієнт не впевнений, чи будь-яке з вищезазначеного його стосується, слід 
проконсультуватися з лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати лікарський засіб Лізипрол 
HCT.  

 
Лікування алергії, наприклад, на отруту комах 
Слід повідомити лікаря, якщо у пацієнта проводиться або буде проводитись будь-яке лікування для 
зменшення алергічних реакцій на отруту комах (десенсибілізація). Прийом лікарського засобу 
Лізипрол НСТ під час такого лікування може викликати серйозні алергічні реакції.  

 
Хірургічні операції 
Слід повідомити лікаря або стоматолога про прийом лікарського засобу Лізипрол HCT, якщо 
планується будь-яка операція (включаючи стоматологічні процедури). Під час місцевої або 
загальної анестезії може спостерігатися низький артеріальний тиск (гіпотонія), якщо пацієнт 
одночасно приймає лікарський засіб  Лізипрол HCT. 

 
Прийом лікарського засобу Лізипрол HCT може вплинути на результати деяких аналізів крові 
Гідрохлортіазид у цьому препараті може давати позитивний результат допінг-тесту. 
 
Діти та молодь 
Безпека та ефективність застосування дітьми та підлітками віком до 18 років не встановлені. 
 
Взаємодія препарату Лізипрол HCT з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. Це також стосується 
безрецептурних лікарських засобів та фітопрепаратів. Це важливо, оскільки Лізипрол HCT 
може впливати на дію деяких лікарських засобів, а деякі препарати можуть впливати на дію 
Лізипролу HCT. Лікар може змінити дозу та/або вжити інших запобіжних заходів.  
Зокрема, слід повідомити лікаря або фармацевта, якщо пацієнт приймає будь-який з наступних 
препаратів:  
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- інші ліки, що використовуються для лікування високого артеріального тиску 
(антигіпертензивні засоби)  

- антагоністи рецептора ангіотензину II (AIIRA) або аліскірен (див. також пункт «Коли не 
приймати лікарський засіб Лізипрол HCT» і «Попередження та запобіжні заходи»). 

- ліки для зниження рівня калію в крові (гіпокаліємія), такі як діуретики (сечогінні 
препарати), проносні препарати, кортикостероїди (наприклад, преднізон), АКТГ 
(гормон), амфотерицин (протигрибковий препарат), карбеноксолон (лікарський засіб, що 
використовується для лікування виразки або запалення слизової оболонки стравоходу та 
ротової порожнини) та похідні саліцилової кислоти, 

- нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як аспірин, ібупрофен або 
індометацин, що використовуються для лікування м’язового болю та артриту, 

- препарати для лікування депресії (трициклічні та тетрациклічні антидепресанти), 
- ліки, що використовуються для лікування психічних захворювань, такі як літій, 
- ацетилсаліцилова кислота в дозі більше 3 г на добу, 
- добавки калію (включаючи замінники солі), калійзберігаючі діуретики та інші препарати, 

що підвищують рівень калію в крові (наприклад, триметоприм і ко-тримоксазол, що 
використовуються при бактеріальних інфекціях; циклоспорин, імунодепресант, що 
використовується для запобігання відторгненню трансплантованих органів, та гепарин, 
що використовується для розрідження крові для запобігання утворенню тромбів); 

- солі кальцію або добавки вітаміну D,  
- ліки для лікування діабету (інсулін та пероральні протидіабетичні препарати, такі як 

похідні сульфонілсечовини) – під час прийому тіазидних діуретиків може бути 
необхідним змінити дозу протидіабетичних препаратів, 

- протиастматичні препарати, 
- препарати, що використовуються при гіпермії слизової оболонки або пазух або інші 

засоби від застуди (включаючи безрецептурні препарати), 
- препарати, що пригнічують імунні реакції організму (імуносупресанти), 
- алопуринол (використовується для лікування подагри), 
- антиаритмічні препарати (такі як прокаїнамід), 
- серцеві препарати (наприклад, дигоксин) або інші ліки для лікування аритмії, 
- ін’єкційні препарати золота (такі як ауротіомалат натрію), які зазвичай використовуються 

для лікування ревматоїдного артриту 
- холестирамін і колестипол (використовуються для зниження рівня холестеролу, 

запобігання діареї або полегшення свербіння), 
- міорелаксанти, такі як тубокурарин, 
- амантадин (противірусний препарат проти грипу типу А, також використовується для 

лікування хвороби Паркінсона), 
- соталол (бета-адреноблокатор),  
- ловастатин (використовується для зниження рівня холестеролу)  
- декстран сульфат (використовується в лікуванні, яке називається аферез ЛПНЩ для 

зниження рівня холестеролу в крові)  
- протипухлинні препарати (наприклад, циклофосфамід, метотрексат), 
- інші ліки, які впливають на роботу серця,  викликаючи шлуночкову тахікардію типу torsade de 

pointes.  
 
Наступні ліки можуть збільшувати ризик розвитку ангіоневротичного набряку (симптомами 
ангіоневротичного набряку є набряк обличчя, губ, язика та/або горла з утрудненням ковтання 
або дихання): 
- препарати, що використовуються для розщеплення тромбів (тканинний активатор 

плазміногену, зазвичай подаються в стаціонарі), 
- ліки, які найчастіше використовуються для запобігання відторгненню трансплантованих органів та 

для лікування раку (сіролімус, еверолімус, темсілорімус та інші препарати, що належать до групи 
так званих інгібіторів mTOR). Див. пункт «Попередження та запобіжні заходи», 

- відагліптин, препарат для лікування цукрового діабету, 
- рацекадотрил, препарат для лікування діареї.  
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Алкоголь, барбітурати або анестетики можуть призвести до зниження артеріального тиску. 
Коли пацієнт встає, він може  відчувати запаморочення. 
 
Лізипрол HCT з їжею, напоями та алкоголем 
Слід запитати лікаря про можливість вживання алкогольних напоїв під час лікування 
лікарським засобом Лізипрол HCT. Алкоголь може посилити побічні ефекти лікарського засобу 
Лізипрол HCT. 
 
Вагітність і грудне вигодовування 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Вагітність  
Слід повідомити лікаря про вагітність, підозру або планування вагітності. Зазвичай лікар порадить 
припинити прийом лікарського засобу Лізипрол HCT до запланованої вагітності або відразу 
після підтвердження вагітності та рекомендуватиме використовувати інший препарат. 
Лікарський засіб Лізипрол HCT не рекомендується застосовувати на ранніх термінах вагітності 
та заборонено приймати після третього місяця вагітності, оскільки якщо його застосовувати на 
цьому етапі він може завдати серйозної шкоди дитині. 
 
Грудне вигодовування  
Слід повідомити лікаря, якщо пацієнтка годує або планує годувати груддю. Не рекомендується 
приймати лікарський засіб Лізипрол HCT під час грудного вигодовування, особливо при 
годуванні груддю новонародженої або недоношеної дитини. Лікар може порекомендувати 
інший препарат.  
  
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Цей лікарський засіб іноді може викликати втому або запаморочення, що може вплинути на здатність 
керувати автомобілем або працювати з механізмами, особливо на початку лікування або при зміні дози, 
або в поєднанні з алкоголем. Якщо пацієнт відчуває ці симптоми, не слід керувати автомобілем та 
користуватися будь-якими інструментами чи механізмами.  
 
Перш ніж починати будь-які з вищезазначених дій, пацієнт повинен зачекати, поки не 
дізнається про свою індивідуальну реакцію на лікарський засіб.  
 
  
3. Як приймати лікарський засіб Лізипрол HCT 
 
Завжди використовуйте цей лікарський засіб чітко до рекомендацій лікаря. У випадку будь-
яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
Якщо пацієнт вже почав приймати лікарський засіб Лізипрол HCT, лікар може зробити аналізи 
крові. Потім лікар може скоригувати дозу відповідно до потреб пацієнта. 
 
Прийом лікарського засобу 
Таблетку проковтнути, запиваючи водою. 
 
Слід намагатися щодня приймати лікарський засіб в один і той же час. Не має значення, чи 
лікарський засіб Лізипрол HCT приймається до або після їжі. 
 
Слід приймати лікарський засіб Лізипрол HCT так довго, як рекомендує ваш лікар. Лікування є 
тривалим. Важливо приймати лікарський засіб Лізипрол HCT щодня. 
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Прийом першої дози  
Слід бути особливо обережним під час прийому першої дози або при збільшенні дози 
лікарського засобу Лізипрол HCT. Може спостерігатися більше зниження артеріального тиску, 
ніж при наступних дозах. 
 
Можуть з'явитись запаморочення або приголомшення. Якщо пацієнт має ці симптоми, бажано 
прилягти. У випадку будь-яких сумнівів, слід негайно звернутися до лікаря. 
 
Дорослі  
Рекомендована доза - одна таблетка на добу. Лікар призначить таблетки потрібної міцності. 

За необхідності лікар може збільшити дозу до двох таблеток один раз на добу. 
 
Застосування у дітей 
Лікарський засіб Лізипрол HCT не рекомендується для прийому дітьми. 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Лізипрол HCT 
У випадку прийому дози препарату, що перевищує  рекомендовану лікарем, слід негайно 
проконсультуватись з лікарем або відправитись в лікарню. Слід взяти з собою опаковання 
лікарського засобу, щоб можна було ідентифікувати таблетки. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Лізипрол HCT 
У випадку пропуску прийому дози лікарського засобу, її слід прийняти негайно згадавши про 
це, якщо не наближується час для наступної дози. У такому випадку взагалі не приймати 
пропущену дозу.   
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Лізипрол HCT 
Не припиняти прийом таблеток без вказівки лікаря, навіть коли пацієнт почувається добре. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
 
Лікарський засіб Лізипрол HCT містить дві діючі речовини: лізиноприл та гідрохлортіазид. При 
застосуванні кожної діючої речовини окремо спостерігалися такі побічні ефекти. Це також 
означає, що вони можуть виникати під час прийому лікарського засобу Лізипрол HCT.  
Лікар може час від часу брати зразки крові, щоб перевірити, чи впливає застосування 
лікарського засобу Лізипрол HCT на параметри крові. 

Можливі побічні ефекти лізиноприлу  

Тяжкі алергічні реакції  (рідко, можуть вражати до 1 з 1000 пацієнтів) 
Якщо у пацієнта виникла важка алергічна реакція, слід припинити прийом лікарського 
засобу Лізипрол HCT і негайно звернутися до лікаря. 
Симптоми можуть включати раптовий:  
- набряк обличчя, губ, язика або горла, що може спричинити утруднення при ковтанні 

та/або диханні,  
- сильний або раптовий набряк рук, ступнів або гомілковостопних суглобів,  
- утруднення дихання (включаючи хрипи та стиснення в грудях), 
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- сильний свербіж шкіри (з виступаючими набряками). 
 
Тяжкі порушення функції печінки (дуже рідко, можуть вражати менше ніж 1 з 10000 
пацієнтів)  
Симптоми можуть включати:  
- пожовтіння шкіри або очей, потемніння сечі або втрату апетиту.  
При появі цих симптомів слід негайно звернутися до лікаря. 

Інші можливі побічні ефекти: 

Часто  (можуть вражати менше ніж 1 з 10 пацієнтів): 
- головний біль, 
- запаморочення або приголомшення, особливо при швидкому вставанні, 
- непритомність, 
- діарея, 
- блювота, 
- кашель, 
- проблеми з нирками (помітні в аналізах крові). 
 
Нечасто  (можуть вражати менше 1 зі 100 пацієнтів): 
- зміни настрою, включаючи депресію, 
- відчуття поколювання,  
- відчуття крутіння (запаморочення),  
- зміни смаку,  
- труднощі із засинанням,  
- інфаркт або інсульт,  
- незвичайне серцебиття,  
- зміна кольору пальців рук і ніг,  
- риніт,  
- нудота,  
- біль в животі та розлади шлунку,  
- зміни в аналізах крові щодо функції печінки, 
- висипання,  
- свербіж, 
- еректильна дисфункція (імпотенція), 
- відчуття слабкості, 
- втома, 
- підвищення рівня деяких речовин у крові (сечовини, креатиніну та калію). 
 
Рідко (може вражати менше 1 з 1000 пацієнтів): 
- зміни деяких клітин або інших компонентів крові. Симптоми можуть включати відчуття 

втоми та блідість шкіри,  
- дезорієнтація,  
- зміни нюху,  
- сухість слизової оболонки ротової порожнини,  
- висипання з темно-червоними, випуклими, сверблячими плямами (кропив'янка),  
- випадіння волосся (облисіння),  
- псоріаз (захворювання шкіри),  
- високий рівень сечовини в крові внаслідок ниркової недостатності,  
- ниркова недостатність,  
- збільшення грудей у чоловіків, 
- синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону (SIADH),  
- низький рівень натрію в крові, що може викликати слабкість, втому, головний біль, 

нудоту, блювоту та м’язові судоми. 
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Дуже рідко (може вражати менше 1 з 10 000 пацієнтів): 
- проблеми з кістковим мозком або знижена кількість клітин крові та/або тромбоцитів. 

Пацієнт може помітити втому, інфекції (які можуть бути серйозними), лихоманку, 
задишку або схильність до легшого виникнення синців або кровотечі. 

- набряк лімфатичних вузлів, 
- посилення імунних реакцій (аутоімунні захворювання), 
- низький рівень цукру в крові (гіпоглікемія). Симптоми можуть включати відчуття голоду 

або слабкості, пітливість і прискорене серцебиття, 
- раптові хрипи або задишку (бронхоспазм), 
- пневмонія (що може призвести до задишки), 
- синусит (відчуття болю і повноти навколо щік і очних западин), 
- еозинофільна пневмонія - симптоми включають:  

-       синусит, 
-       грипоподібні симптоми, 
-       відчуття все більшої задишки, 
-       біль в області шлунка і кишечника, 
-       шкірні висипання,  
-       відчуття поколювання або оніміння в руках і ногах. 

- запалення підшлункової залози, яке може викликати помірний або сильний біль у 
епігастрії, 

- набряк слизової оболонки кишечника. Це може викликати раптовий біль у шлунку, 
діарею або блювоту, 

- пітливість, 
- важкі шкірні розлади або висипання. Симптоми включають почервоніння, утворення 

пухирів і лущення шкіри, які можуть швидко розвиватися і включати утворення пухирів 
у ротовій порожнині та носі, 

- зменшена кількість сечі або її відсутність. 
 
Невідома частота (частоту неможливо оцінити за наявними даними): 
- галюцинації, 
- почервоніння шкіри.  
 
Можливі побічні ефекти гідрохлортіазиду 
 
Дуже рідко (може вражати менше 1 з 10 000 пацієнтів): 
- гостра дихальна недостатність (симптомами є сильна задишка, лихоманка, слабкість і 

сплутаність свідомості). 
 
Невідома частота (частоту неможливо оцінити за наявними даними): 
- запалення слинних залоз, 
- зниження кількості лейкоцитів та/або тромбоцитів. В пацієнта може з'явитися втома, 

інфекції (які можуть бути серйозними), лихоманка, задишка або схильність до легшого 
виникнення синців або кровотечі,  
втрата апетиту,  

- збільшення рівня цукру в крові (гіперглікемія),  
- наявність цукру в сечі,  
- підвищення рівня сечової кислоти в крові або сечі,  
- зміна кількості електролітів у крові (наприклад, низький рівень натрію та калію). Пацієнт 

може відчувати м’язову слабкість, спрагу, поколювання, судоми та нудоту,  
- підвищення або високий рівень жирів у крові (включаючи холестерол), 
- неспокій,  
- депресія,  
- труднощі із засинанням, 
- відчуття поколювання, 
- приголомшення, 
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- розлади зору, які можуть призвести до бачення у жовтому кольорі, 
- короткочасні порушення зору, 
- сильний біль очей з почервонінням і раптові порушення зору. Якщо пацієнт відчуває 

раптовий біль і почервоніння очей, слід негайно повідомити лікаря. Може знадобитися 
лікування, щоб уникнути тривалої втрати зору, 

- погіршення зору або біль в очах через високий тиск (можливі симптоми накопичення 
рідини в судинній оболонці навколо ока (надмірне накопичення рідини між хоріоідеєю і 
склерою) або гостра закритокутова глаукома), 

- відчуття запаморочення (пов'язані з внутрішнім вухом), 
- відчуття втрати свідомості (особливо під час вставання), 
- пошкодження кровоносних судин, що викликає червоні або фіолетові плями на шкірі, 
- ускладнене дихання. Якщо у легенях запалення або є рідина, може виникнути задишка, 
- подразнення шлунка, 
- діарея, 
- запори, 
- запалення підшлункової залози, яке може викликати помірний або сильний біль у 

епігастрії, 
- пожовтіння шкіри або очей (жовтяниця), 
- шкірні розлади, включаючи висипання, спричинені чутливістю до сонячного світла, 

висипання, важкі висипання, які швидко з’являються з утворенням пухирів або лущенням 
шкіри та, можливо, утворення пухирів у ротовій порожнині, поява або погіршення 
вовчакоподібних реакцій або розвиток незвичайних шкірних реакцій, 

- алергічні реакції, 
- м'язові судоми і слабкість м'язів, 
- проблеми з нирками, які можуть бути серйозними (помітні в аналізах крові), 
- лихоманка, 
- слабкість, 
- рак шкіри та губ (немеланомний рак шкіри).  
 
Перелік можливих побічних ефектів не повинен викликати занепокоєння, оскільки вони 
можуть не виникати.   
 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів.  
Al. Jerozolimskie 181C  
02-222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
  
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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5. Як зберігати лікарський засіб Лізипрол HCT 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці.  
Не зберігати при температурі вище 25°С. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
опакованні («EXP:). Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
 
Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати 
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити 
навколишнє середовище.  
 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація  
 
Склад лікарського засобу Лізипрол HCT 
 
Діючі речовини: лізиноприл (у формі дигідрату) і гідрохлортіазид  
 
Лізипрол HCT, 10 мг +12,5 мг, таблетки  
Кожна таблетка містить 10 мг лізиноприлу (у формі 10,88 мг лізиноприлу дигідрату) 
та 12,5 мг гідрохлортіазиду. 
 
Лізипрол HCT, 20 мг +12,5 мг, таблетки 
Кожна таблетка містить 20 мг лізиноприлу (у формі 21,76 мг лізиноприлу дигідрату) 
та 12,5 мг гідрохлортіазиду. 
 
Інші компоненти: 
манітол (E 421) 
індигокармін (E 132), барвник 
кукурудзяний крохмаль 
желатинізований кукурудзяний крохмаль  
кальцію гідрофосфат дигідрат 
желатинізований кукурудзяний крохмаль (частково желатинізований) 
магнію стеарат і тільки в лікарському засобі Лізипрол НСТ 20 мг + 12,5 мг таблетки 
оксид заліза жовтий (E 172) 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Лізипрол НСТ та вміст опаковання 
 
Лізипрол HCT, 10 мг +12,5 мг, таблетки 
Круглі, плоскі, світло-блакитні таблетки з незначними вставками темнішого 
кольору, діаметром приблизно 8 мм, зі скошеними краями та тисненням «C43» з 
одного боку. 
 
Лізипрол HCT, 20 мг +12,5 мг, таблетки 
Круглі, плоскі, світло-зелені таблетки з незначними вставками темнішого кольору, 
діаметром приблизно 8 мм, зі скошеними краями та тисненням «C44» з одного боку. 
 
Опаковання містить 30 таблеток. 
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Відповідальний суб'єкт: 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ПОЛЬЩА 
 
Виробник 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ПОЛЬЩА 
 
Gedeon Richter Plc., 
Gyömrői út 19-21,  
Budapest H-1103 
УГОРЩИНА 
 
 
Для отримання більш детальної інформації про лікарський засіб та його назви в інших 
державах-членах Європейської економічної зони, слід звернутися до:  
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22) 755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
 
 
Дата оновлення останньої інструкції: січень 2022 
 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 
 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org


 
 
 

1  

 
 

Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта  
 

ЛІЗИПРОЛ HCT, 20 мг + 25 мг, таблетки 
 

Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum 
 
 
Уважно ознайомтесь зі змістом інструкції перед застосуванням цього препарату, позаяк 
вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 
Зміст інструкції 
 
1. Що таке лікарський засіб Лізипрол HCT і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Лізипрол HCT  
3. Як приймати лікарський засіб Лізипрол HCT 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Лізипрол HCT 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 

 
1. Що таке лікарський засіб Лізипрол HCT і для чого він використовується 

 
Лікарський засіб Лізипрол HCT використовується для лікування високого артеріального 
тиску (артеріальної гіпертензії). 
Цей препарат містить дві діючі речовини: лізиноприл і гідрохлортіазид.  
Лізиноприл належить до групи лікарських засобів, які називаються інгібіторами 
ангіотензинперетворюючого ферменту (інгібітори АПФ). Він діє шляхом розширення 
кровоносних судин. 
Гідрохлортіазид належить до групи лікарських засобів, які називаються діуретиками 
(сечогінні препарати). 
Він допомагає виводити з сечею воду та електроліти, такі як натрій.  

 
Ці лікарські засоби діють у поєднанні, щоб знизити артеріальний тиск.  
 
 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Лізипрол HCT  

 
Коли не приймати лікарський засіб Лізипрол HCT 
 
- якщо пацієнт має алергію на лізиноприл, гідрохлортіазид або будь-які інші компоненти 

цього лікарського засобу (вказані в пункті 6). 
- якщо у пацієнта алергія на інгібітори АПФ або речовини, які є похідними  

сульфаніламідів. Якщо пацієнт не впевнений чи це його стосується, слід звернутися до 
лікаря; 

- якщо у пацієнта будь-коли був раптовий набряк рук, ступень, гомілковостопних суглобів, 
обличчя, губ, язика або горла, особливо після лікування інгібіторами АПФ. Також можуть 
виникати труднощі при ковтанні або диханні; 
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- якщо пацієнт страждає на спадковий ангіоневротичний набряк (стан, який робить пацієнт 
більш схильний до набряків, описаних вище). Якщо пацієнт не впевнений чи це його 
стосується, слід звернутися до лікаря; 

- якщо у пацієнта порушення функції нирок; 
- якщо пацієнт не може мочитися; 
- якщо у пацієнта серйозні проблеми з функцією печінки, 
- після 3 місяця вагітності (також слід уникати застосування лікарського засобу Лізипрол 

HCT на ранніх термінах вагітності - див. розділ «Вагітність та грудне вигодовування»), 
- якщо у пацієнта цукровий діабет або порушення функції нирок і він лікуєтеся 

препаратами для зниження артеріального тиску, що містять аліскірен; 
- якщо пацієнт приймав або зараз приймає комбіновані препарати, що містять сакубітрил та 

валсартан (лікарський засіб, який використовується для лікування певного типу тривалої 
(хронічної) серцевої недостатності у дорослих), оскільки існує підвищений ризик 
розвитку ангіоневротичного набряку (швидкий набряк підшкірної клітковини в деяких 
зонах наприклад, на горлі). 

 
Не слідприймати лікарський засіб Лізипрол HCT, якщо будь-який з перерахованих вище 
пунктів стосується пацієнта. Якщо пацієнт має сумніви, слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом, перш ніж приймати лікарський засіб Лізипрол HCT. 
 
Попередження та запобіжні заходи  
Перед початком приймання лікарського засобу Лізипрол HCT слід проконсультуватися з 
лікарем або фармацевтом: 
- якщо у пацієнта є звуження (стеноз) аорти (артерія серця), клапанів серця (мітральних 

клапанів) або ниркової артерії;  
- якщо у пацієнта потовщений серцевий м’яз (так звана гіпертрофічна кардіоміопатія); 
- якщо у пацієнта є захворювання кровоносних судин (колагенова судинна хвороба); 
- якщо у пацієнта низький кров'яний тиск. Пацієнт може помітити такі симптоми, як 

запаморочення або приголомшення, особливо коли встає; 
- якщо у пацієнта є проблеми з функцією нирок, або пацієнт перебуває на діалізі, або йому 

зробили трансплантацію нирки;  
- якщо у пацієнта проблеми з функцією печінки, 
- якщо у пацієнта цукровий діабет; 
- якщо у пацієнта нещодавно була діарея або блювота;  
- якщо лікар радить пацієнту контролювати кількість солі в раціоні; 
- якщо у пацієнта високий рівень холестерину або проводиться ЛПНЩ-аферез; 
- якщо у пацієнта будь-коли був стан, який називається системний червоний вовчак (СЧВ);  
- якщо пацієнт темношкірий, оскільки лікарський засіб Лізипрол HCT може бути менш 

ефективним у пацієнтів цієї раси. Також у пацієнта можуть частіше з'являтися побічні 
ефекти - ангіоневротичний набряк (тяжка алергічна реакція з набряком рук, ступень, зони 
гомілковостопних суглобів, обличчя, губ, язика або горла); 

- - якщо пацієнт приймає будь-які з наступних ліків, які використовуються для лікування 
високого кров’яного тиску:  
- антагоністи рецепторів ангіотензину II (AIIRA) (також званий сартаном - наприклад, 

валсартан, телмісартан, ірбесартан), особливо якщо у пацієнта є проблеми з 
функцією нирок, пов'язані з діабетом, 

- аліскірен, 
- якщо пацієнт приймає будь-які з наведених нижче препаратів, оскільки існує підвищений 

ризик розвитку ангіоневротичного набряку (швидкого набряку тканин у такій області, як 
горло): 
- рацекадотрил, препарат для лікування діареї, 
- ліки, що використовуються для запобігання відторгненню трансплантованих органів 

і для лікування раку (наприклад, темсіролімус, сіролімус, еверолімус); 
- відагліптин, препарат для лікування цукрового діабету; 
- тканинний активатор плазміногену (лікарський засіб для розчинення тромбів), 

зазвичай подається в стаціонарі. 
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- якщо у пацієнта в минулому був рак шкіри або якщо під час лікування у пацієнта 
з’явилися несподівані шкірні зміни. Лікування гідрохлортіазидом, особливо високими 
дозами протягом тривалого періоду часу, може підвищити ризик деяких типів раку шкіри 
та губ (немеланомний рак шкіри). Під час прийому лікарського засобу Лізипрол HCT 
необхідно захищати шкіру від сонячних променів та УФ-випромінювання. 

- якщо у минулому у пацієнта були проблеми з диханням або легенями (включаючи 
пневмонію або накопичення рідини в легенях) після прийому гідрохлортіазиду. Якщо 
після прийому лікарського засобу Лізипрол HCT у пацієнта з'являться задуха або 
проблеми з диханням, слід негайно звернутися за медичною допомогою. 

- якщо у пацієнта  з'явиться погіршення зору або біль в очах. Це можуть бути симптоми 
накопичення рідини в судинній оболонці навколо ока (надмірне накопичення рідини між 
хоріоідеєю і склерою) або підвищення тиску всередині ока - вони можуть виникати у 
проміжку від кількох годин до кількох тижнів після прийому лікарського засобу 
Лізипрол HCT. Відсутність лікування може призвести до тривалої втрати зору. Якщо у 
пацієнта раніше була алергія на пеніцилін або сульфаніламідні препарати, може існувати 
підвищений ризик розвитку цих симптомів. 

 
Лікар може рекомендувати регулярно перевіряти функцію нирок, кров’яний тиск і кількість 
електролітів (наприклад, калію) у крові. 
Див. також інформацію «Коли не приймати лікарський засіб Лізипрол HCT». 

 
У разі вагітності (або підозри на вагітність) слід проконсультуватися з лікарем. Лікарський 
засіб Лізипрол HCT не рекомендується застосовувати на ранніх термінах вагітності та 
заборонено приймати після третього місяця вагітності, оскільки його застосування на цьому 
етапі може завдати серйозної шкоди дитині (див. пункт «Вагітність та грудне вигодовування»). 
 
Якщо пацієнт не впевнений, чи будь-яке з вищезазначеного його стосується, слід 
проконсультуватися з лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати лікарський засіб Лізипрол 
HCT.  
 
Лікування алергії, наприклад, на отруту комах 
Слід повідомити лікаря, якщо у пацієнта проводиться або буде проводитись будь-яке лікування 
для зменшення алергічних реакцій на отруту комах (десенсибілізація). Прийом лікарського 
засобу Лізипрол НСТ під час такого лікування може викликати серйозні алергічні реакції. 

 
Хірургічні операції 
Слід повідомити лікаря або стоматолога про прийом лікарського засобу Лізипрол HCT, якщо 
планується будь-яка операція (включаючи стоматологічні процедури). Під час місцевої або 
загальної анестезії може спостерігатися низький артеріальний тиск (гіпотонія), якщо пацієнт 
одночасно приймає лікарський засіб  Лізипрол HCT. 
 
Діти та молодь 
Безпека та ефективність застосування дітьми та підлітками віком до 18 років не встановлені. 
 
Взаємодія препарату Лізипрол HCT з іншими лікарськими засобами 
 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. Це важливо, оскільки 
Лізипрол HCT може впливати на дію деяких лікарських засобів, а деякі препарати можуть 
впливати на дію Лізипролу HCT. Лікар може змінити дозу та/або вжити інших запобіжних 
заходів. 
 
Зокрема, слід повідомити лікаря або фармацевта, якщо пацієнт приймає будь-який з наступних 
препаратів: 
- інші ліки для зниження артеріального тиску (антигіпертензивні засоби), 
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- антагоністи рецептора ангіотензину II (AIIRA) або аліскірен (див. також пункт «Коли не 
приймати лікарський засіб Лізипрол HCT» і «Попередження та запобіжні заходи»). 

- ліки, які знижують кількість калію в крові (гіпокаліємія), такі як інші сечогінні препарати 
(діуретики, включаючи калійзберігаючі діуретики), проносні препарати, кортикостероїди 
(наприклад, преднізон), АКТГ (гормон), амфотерицин (протигрибковий препарат) і 
похідні саліцилової кислоти, 

- нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як аспірин, ібупрофен або 
індометацин, що використовуються для лікування м’язового болю або артриту, 

- препарати для лікування депресії (трициклічні та тетрациклічні антидепресанти), 
- ліки, що використовуються для лікування психічних захворювань, такі як літій, 
- аспірин (ацетилсаліцилова кислота) в дозі більше 3 г на добу, 
- добавки калію (включаючи замінники кухонної солі), калійзберігаючі діуретики та інші 

препарати, що підвищують рівень калію в крові (наприклад, триметоприм і 
котримоксазол, що використовуються при бактеріальних інфекціях; циклоспорин, 
імунодепресант, що використовується для запобігання відторгненню трансплантованих 
органів, та гепарин, що використовується для розрідження крові для запобігання 
утворенню тромбів); 

- солі кальцію або добавки вітаміну D, 
- ліки для лікування діабету (інсулін або пероральні протидіабетичні препарати, такі як похідні 

сульфонілсечовини) – під час прийому тіазидних діуретиків може бути необхідною зміна дози 
протидіабетичних препаратів, 

- протиастматичні препарати, 
- препарати, що використовуються при гіпермії слизової оболонки або пазух або інші 

засоби від застуди (включаючи безрецептурні препарати), 
- препарати, що пригнічують імунні реакції організму (імуносупресанти), 
- алопуринол (використовується для лікування подагри), 
- антиаритмічні препарати (такі як прокаїнамід), 
- препарати для лікування проблем із серцем (наприклад, дигоксин) або інші препарати для 

лікування порушень серцевого ритму, 
- ін'єкційні золотовмісні ліки, такі як ауротіомалат натрію, що використовуються для 

лікування ревматоїдного артриту, 
- ін'єкції амфотерицину В (для лікування грибкових інфекцій), 
- карбеноксолон (для лікування виразок і запалення в стравоході, ротовій порожнині та 

губах), 
- глюкокортикостероїди (стероїди), 
- кортикотропін (гормон), 
- препарати для лікування запорів (проносні), 
- холестирамін і колестипол (використовуються для зниження рівня холестеролу, 

запобігання діареї або полегшення свербіння), 
- міорелаксанти, такі як тубокурарин, 
- амантадин (противірусний препарат проти грипу типу А, також використовується для 

лікування хвороби Паркінсона), 
- соталол (бета-адреноблокатор), 
- ловастатин (використовується для зниження рівня холестеролу) 
- декстран сульфат (використовується в лікуванні, яке називається аферез ЛПНЩ для 

зниження рівня холестеролу в крові) 
- препарати, що використовуються в хіміотерапії раку (наприклад, циклофосфамід, 

метотрексат), 
- інші ліки, які впливають на роботу серця,  викликаючи шлуночкову тахікардію типу 

torsade de pointes. 
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Наступні ліки можуть збільшувати ризик розвитку ангіоневротичного набряку (симптомами 
ангіоневротичного набряку є набряк обличчя, губ, язика та/або горла з утрудненням ковтання 
або дихання): 
- препарати для розщеплення тромбів (тканинний активатор плазміногену), зазвичай 

подаються в лікарні; 
- препарати, які найчастіше використовуються для запобігання відторгненню 

трансплантованих органів (сіролімус, евероліму)та для лікування раку (темсілорімус та 
інші препарати, що належать до групи так званих інгібіторів mTOR) - див. пункт 
«Попередження та запобіжні заходи»; 

- відагліптин, препарат для лікування цукрового діабету; 
- рацекадотрил, препарат для лікування діареї. 
 
Зниження артеріального тиску може посилюватися алкоголем, барбітуратами або 
анестезуючими препаратами (анестетиками). Після зміни положення тіла можна відчувати 
запаморочення. 
 
 
Лізипрол HCT з їжею, напоями та алкоголем 
 
Слід запитати лікаря про можливість вживання алкогольних напоїв під час лікування 
лікарським засобом Лізипрол HCT. Алкоголь може посилити побічні ефекти лікарського засобу 
Лізипрол HCT. 
 
Вагітність і грудне вигодовування 
 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 
 
Вагітність  
Слід повідомити лікаря про вагітність, підозру або планування вагітності. Зазвичай лікар 
порадить припинити прийом лікарського засобу Лізипрол HCT до запланованої вагітності або 
відразу після підтвердження вагітності та рекомендуватиме використовувати інший препарат. 
Лікарський засіб Лізипрол HCT не рекомендується застосовувати на ранніх термінах вагітності 
та заборонено приймати після третього місяця вагітності, оскільки якщо його застосовувати на 
цьому етапі він може завдати серйозної шкоди дитині. 
 
Грудне вигодовування  
Слід повідомити лікаря, якщо пацієнтка годує або планує годувати груддю. Не рекомендується 
приймати лікарський засіб Лізипрол HCT під час грудного вигодовування, особливо при 
годуванні груддю новонародженої або недоношеної дитини. Лікар може порекомендувати 
інший препарат.  
 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
 
Цей лікарський засіб іноді може викликати втому або запаморочення, що може вплинути на 
здатність керувати автомобілем або працювати з механізмами, особливо на початку лікування 
або при зміні дози, або в поєднанні з алкоголем. Якщо пацієнт відчуває ці симптоми, не слід 
керувати автомобілем та користуватися будь-якими інструментами чи механізмами. 
 
Перш ніж починати будь-які з вищезазначених дій, пацієнт повинен зачекати, поки не 
дізнається про свою індивідуальну реакцію на лікарський засіб.  
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3. Як приймати лікарський засіб Лізипрол HCT 
 
Завжди використовуйте цей лікарський засіб чітко до рекомендацій лікаря. У випадку будь-
яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Якщо пацієнт вже почав приймати лікарський засіб Лізипрол HCT, лікар може зробити аналізи 
крові. Потім лікар може скоригувати дозу відповідно до потреб пацієнта. 
 
Прийом лікарського засобу 
 
Таблетку проковтнути, запиваючи водою. 
 
Слід намагатися щодня приймати лікарський засіб в один і той же час. Не має значення, чи 
лікарський засіб Лізипрол HCT приймається до або після їжі. 
 
Слід приймати лікарський засіб Лізипрол HCT так довго, як рекомендує ваш лікар. Лікування є 
тривалим. Важливо приймати лікарський засіб Лізипрол HCT щодня. 
 
Прийом першої дози  
 
Слід бути особливо обережним під час прийому першої дози або при збільшенні дози 
лікарського засобу Лізипрол HCT. Може спостерігатися більше зниження артеріального тиску, 
ніж при наступних дозах. 
 
Можуть з'явитись запаморочення або приголомшення. Якщо пацієнт має ці симптоми, бажано 
прилягти. У випадку будь-яких сумнівів, слід негайно звернутися до лікаря. 
 
Дорослі  

Рекомендована доза - одна таблетка на добу. Лікар призначить таблетки потрібної міцності. 
 
Застосування у дітей 
Лікарський засіб Лізипрол HCT не рекомендується для прийому дітьми. 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Лізипрол HCT 
У випадку прийому дози препарату, що перевищує  рекомендовану лікарем, слід негайно 
проконсультуватись з лікарем або відправитись в лікарню. Слід взяти з собою опаковання 
лікарського засобу, щоб можна було ідентифікувати таблетки. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Лізипрол HCT 
У випадку пропуску прийому дози лікарського засобу, її слід прийняти негайно згадавши про 
це, якщо не наближується час для наступної дози. У такому випадку взагалі не приймати 
пропущену дозу. 
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Лізипрол HCT 
Не припиняти прийом таблеток без вказівки лікаря, навіть коли пацієнт почувається добре. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
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4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 

Лікарський засіб Лізипрол HCT містить дві діючі речовини: лізиноприл та гідрохлортіазид. При 
застосуванні кожної діючої речовини окремо спостерігалися такі побічні ефекти. Це також 
означає, що вони можуть виникати під час прийому лікарського засобу Лізипрол HCT.  

Лікар може час від часу брати зразки крові, щоб перевірити, чи впливає застосування 
лікарського засобу Лізипрол HCT на параметри крові. 

Можливі побічні ефекти лізиноприлу 

Тяжкі алергічні реакції  (рідко, можуть вражати до 1 з 1000 пацієнтів)  

Якщо у пацієнта виникла важка алергічна реакція, слід припинити прийом лікарського 
засобу Лізипрол HCT і негайно звернутися до лікаря. Симптоми можуть включати 
раптовий:  

• Набряк обличчя, губ, язика або горла. Також можуть виникати труднощі при ковтанні 
та/або диханні; 

• Сильний або раптовий набряк рук, стоп, або гомілковостопних суглобів,  
• Утруднення дихання (включаючи хрипи та відчуття стиснення в грудях), 
• Сильний свербіж шкіри (з виступаючими набряками). 

 
Тяжкі порушення функції печінки (дуже рідко, можуть вражати менше ніж 1 з 10000 
пацієнтів)  
Симптоми можуть включати:  

- Пожовтіння шкіри або очей, потемніння сечі або втрату апетиту.  
 
При появі цих симптомів слід негайно звернутися до лікаря. 

Інші можливі побічні ефекти: 

Часто (можуть вражати до 1 з 10 пацієнтів): 
- головний біль, 
- запаморочення або приголомшення, особливо при швидкому вставанні, 
- непритомність, 
- діарея, 
- блювота, 
- кашель, 
- проблеми з нирками (помітні в аналізах крові). 
 
Нечасто (можуть вражати до 1 з 100 пацієнтів): 
- зміни настрою, включаючи депресію, 
- відчуття поколювання,  
- відчуття крутіння (запаморочення), 
- зміни смаку, 
- труднощі із засинанням, 
- інфаркт або інсульт, пов'язаний зі значним зниженням артеріального тиску, 
- незвичайне серцебиття, 
- зміна кольору пальців рук і ніг, 
- запалення слизової оболонки носа, 
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- нудота, 
- біль в животі та розлади шлунку, 
- зміни в аналізах крові щодо функції печінки, 
- висипання, 
- свербіж, 
- еректильна дисфункція (імпотенція), 
- відчуття слабкості, 
- втома, 
- підвищення рівня деяких речовин у крові (сечовини, креатиніну та калію). 
 
Рідко (можуть вражати до 1 з 1000 пацієнтів): 
- зміни деяких клітин або інших компонентів крові. Симптоми можуть включати відчуття 

втоми та блідість шкіри, 
- дезорієнтація, 
- зміни нюху, 
- сухість слизової оболонки ротової порожнини, 
- висипання з темно-червоними, випуклими, сверблячими плямами (кропив'янка), 
- випадіння волосся (облисіння), 
- псоріаз (захворювання шкіри), 
- високий рівень сечовини в крові внаслідок ниркової недостатності, 
- зараження крові, 
- ниркова недостатність, 
- збільшення грудей у чоловіків, 
- синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону (SIADH), 
- низький рівень натрію в крові, що може викликати слабкість, втому, головний біль, 

нудоту, блювоту та м’язові судоми. 
 
Дуже рідко (можуть вражати до 1 з 10000 пацієнтів): 
- проблеми з кістковим мозком або знижена кількість клітин крові та/або тромбоцитів. 

Пацієнт може помітити втому, інфекції (які можуть бути серйозними), лихоманку, 
задишку або схильність до легшого виникнення синців або кровотечі. 

- набряк лімфатичних вузлів, 
- посилення імунних реакцій (аутоімунні захворювання), 
- низький рівень цукру в крові (гіпоглікемія). Симптоми можуть включати відчуття голоду 

або слабкості, пітливість і прискорене серцебиття, 
- раптові хрипи або задишку (бронхоспазм), 
- пневмонія (що може призвести до задишки), 
- синусит (відчуття болю і повноти навколо щік і очних западин), 
- еозинофільна пневмонія - симптоми включають:  

- синусит, 
- грипоподібні симптоми, 
- відчуття все більшої задишки, 
- біль в області шлунка і кишечника, 
- шкірні висипання, 
- відчуття поколювання або оніміння в руках і ногах. 

- запалення підшлункової залози, яке може викликати помірний або сильний біль у 
епігастрії, 

- набряк слизової оболонки кишечника. Це може викликати раптовий біль у шлунку, 
діарею або блювоту, 

- пітливість, 
- важкі шкірні розлади або висипання. Симптоми включають почервоніння, утворення 

пухирів і лущення шкіри, які можуть швидко розвиватися і включати утворення пухирів 
у ротовій порожнині та носі, 

- зменшена кількість сечі або її відсутність. 
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Частота невідома (не можна оцінити за наявними даними): 
- галюцинації, 
- почервоніння шкіри. 
 
Можливі побічні ефекти гідрохлортіазиду:  
 
Дуже рідко (можуть вражати до 1 з 10000 пацієнтів): 
- гостра дихальна недостатність (симптомами є сильна задишка, лихоманка, слабкість і 

сплутаність свідомості). 
 
Частота невідома (не можна оцінити за наявними даними): 
- запалення слинних залоз, 
- зниження кількості лейкоцитів та/або тромбоцитів. В пацієнта може з'явитися втома, 

інфекції (які можуть бути серйозними), лихоманка, задишка або схильність до легшого 
виникнення синців або кровотечі,  

- втрата апетиту, 
- збільшення рівня цукру в крові (гіперглікемія), 
- наявність цукру в сечі, 
- підвищення рівня сечової кислоти в крові або сечі, 
- зміна кількості електролітів у крові (наприклад, низький рівень натрію та калію). U 

pacjenta może wystąpić osłabienie mięśni, pragnienie, uczucie mrowienia, kurcze i nudności, 
- підвищення або високий рівень жирів у крові (включаючи холестерол), 
- неспокій, 
- депресія, 
- труднощі із засинанням, 
- відчуття поколювання, 
- приголомшення, 
- niewyraźne widzenie lub widzenie na żółto, osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek 

podwyższonego ciśnienia [możliwe objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie 
otaczającej oko (nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką) lub 
ostrej jaskry zamkniętego kąta]. Jeśli objawy takie jak ból oka lub zmniejszenie ostrości 
widzenia pojawią się nagle, należy natychmiast poinformować o tym lekarza, ponieważ może 
być potrzebne leczenie zapobiegające trwałej utracie wzroku. 

- відчуття крутіння (запаморочення пов'язані з внутрішнім вухом), 
- відчуття втрати свідомості (особливо під час вставання), 
- uszkodzenie naczyń krwionośnych, powodujące powstawanie czerwonych lub purpurowych 

plam na skórze, 
- ускладнене дихання. Якщо у легенях запалення або є рідина, може виникнути задишка, 
- подразнення шлунка, 
- діарея, 
- запори, 
- запалення підшлункової залози, яке може викликати помірний або сильний біль у 

епігастрії, 
- пожовтіння шкіри або очей (жовтяниця), 
- шкірні розлади, включаючи висипання, спричинені чутливістю до сонячного світла, 

висипання, важкі висипання, які швидко з’являються з утворенням пухирів або лущенням 
шкіри та, можливо, утворення пухирів у ротовій порожнині, поява або погіршення 
вовчакоподібних реакцій або розвиток незвичайних шкірних реакцій, 

- алергічні реакції, 
- м'язові судоми і слабкість м'язів, 
- проблеми з нирками, які можуть бути серйозними (помітні в аналізах крові), 
- лихоманка, 
- слабкість, 
- рак шкіри та губ (немеланомний рак шкіри). 
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Повідомлення про побічні ефекти 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про 
побічні реакції можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських 
засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб Лізипрол HCT 

 
Зберігати у невидимому та недоступному для дітей місці.  
 
Не використовувати цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного 
на упаковці. Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
 
Не зберігати препарат при температурі вище 25°С. 
 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 
 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
6.     Вміст опаковання та інша інформація  

 
Склад лікарського засобу Лізипрол HCT 

 
Діючими речовинами препарату є: 20 мг лізиноприлу (у формі лізиноприлу дигідрату) та 25 
мг гідрохлортіазиду. 
 
Допоміжні речовини: маніт, індигокармін, барвник, кукурудзяний крохмаль, желатинізований 
кукурудзяний крохмаль, магнію стеарат, безводний кальцію гідрофосфат. 
 
Зовнішній вигляд Лізипролу НСТ та вміст опаковання 
 
Таблетки світло-блакитного кольору, діаметром 11 мм, плоскі з обох боків, зі скошеними 
краями. 
Опаковання містить 28 таблеток. 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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тел.: (22) 755 50 81 
 
Для отримання більш детальної інформації слід звертатися до:  
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 

Медичний відділ 
ul. ks. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
 
 

 
Дата оновлення останньої інструкції: січень 2022 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org


 

Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

ЛІЗИПРОЛ, 5 мг, таблетки 
ЛІЗИПРОЛ, 10 мг, таблетки 
ЛІЗИПРОЛ, 20 мг, таблетки 

 
(Lisinoprilum) 

 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію.  
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
-  У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
- Цей лікарський засіб був призначений конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 
Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
      
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 
 
Зміст інструкції: 
 

1. Що таке Лізипрол і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Лізипрол   
3. Як приймати лікарський засіб Лізипрол   
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Лізипрол   
6. Вміст опаковання та інша інформація 

 
 

1. Що таке Лізипрол і для чого він використовується 
 
Лізипрол містить активну речовину під назвою лізиноприл. Цей лікарський засіб належить до 
групи препаратів, які називаються інгібіторами АПФ (інгібіторами ангіотензинперетворюючого 
ферменту).  
 
Лізипрол можна застосовувати при таких захворюваннях:  

- лікування високого артеріального тиску (гіпертензії);  
- лікування серцевої недостатності;  
- лікування після нещодавно перенесеного інфаркту міокарда; 
- лікування проблем з нирками, викликаних цукровим діабетом 2 типу у пацієнтів з 

високим артеріальним тиском. 
 

Дія лікарського засобу шляхом Лізипрол полягає на розширенні кровоносних судин. Це 
допомагає знизити артеріальний тиск і полегшує серцю перекачування крові до всіх частин 
тіла. 



 

 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Лізипрол  

 
Коли не приймати лікарський засіб Лізипрол  
 
-         якщо у пацієнта алергія (гіперчутливість) на діючу речовину або будь-які інші 
компоненти цього лікарського засобу (вказані в пункті 6).  
            
- якщо у пацієнта будь-коли була алергічна реакція на лікування іншими інгібіторами АПФ. 

Алергічна реакція може викликати набряк рук, ступнів, гомілковостопних суглобів, 
обличчя, губ, язика або горла. Також може викликати труднощі при ковтанні або диханні 
(ангіоневротичний набряк); 

- якщо у члена сім’ї були тяжкі алергічні реакції (ангіоневротичний набряк) на будь-який 
інгібітор АПФ, або якщо у пацієнта були тяжкі алергічні реакції (ангіоневротичний 
набряк) невідомого походження;)  

- після 3 місяця вагітності (також слід уникати застосування лікарського засобу Лізипролна 
ранніх термінах вагітності - див. розділ «Вагітність»),  

- якщо у пацієнта цукровий діабет або порушення функції нирок і він лікуєтеся препаратами 
для зниження артеріального тиску, що містять аліскірен; 

- якщо пацієнт приймав або зараз приймає комбіновані препарати, що містять сакубітрил та 
валсартан (лікарський засіб, який використовується для лікування певного типу тривалої 
(хронічної) серцевої недостатності у дорослих), оскільки існує підвищений ризик 
розвитку ангіоневротичного набряку (швидкий набряк підшкірної клітковини в деяких 
зонах наприклад, на горлі).  
 

  
Якщо пацієнт не впевнений, чи будь-яке з вищезазначеного його стосується, слід 
проконсультуватися з лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати лікарський засіб Лізипрол. 
 
Якщо у пацієнта з’явиться сухий кашель, який не проходить протягом тривалого часу після 
початку лікування лікарським засобом Лізипрол, слід звернутися до лікаря. 

 
Попередження та запобіжні заходи 
 
Перед початком приймання лікарського засобу Лізипрол слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом: 
 
- якщо у пацієнта є звуження (стеноз) аорти (головна артерія, яка відводить кров з серця) або 

звуження клапанів серця (мітральних клапанів); 
- якщо у пацієнта звуження (стеноз) ниркової артерії;, 
- якщо у пацієнта потовщений серцевий м’яз (гіпертрофічна кардіоміопатія); 
- якщо у пацієнта є захворювання кровоносних судин (судинна хвороба з групи так званих 

колагенозів); 
- якщо у пацієнта низький артеріальний тис, який відчувається як запаморочення або 

приголомшення, особливо коли пацієнт встає; 
- якщо у пацієнта є проблеми з нирками або він перебуває на діалізному лікуванні; 
- якщо у пацієнта проблеми з функцією печінки, 
- якщо у пацієнта цукровий діабет; 
- якщо пацієнт приймає будь-які з наведених нижче препаратів, оскільки існує підвищений 

ризик розвитку ангіоневротичного набряку (різкий набряк тканин у такій області, як горло): 
           - рацекадотрил, препарат для лікування діареї,   

      - ліки, що використовуються для запобігання відторгненню трансплантованих органів і 
для лікування раку (наприклад, темсіролімус, сіролімус, еверолімус);      
      - відагліптин, препарат для лікування цукрового діабету;   



 

           тканинний активатор плазміногену (лікарський засіб для розчинення тромбів), зазвичай 
подається в стаціонарі; 
- якщо пацієнт приймає будь-які з наступних ліків, які використовуються для лікування 

високого артеріального тиску:  
           антагоністи рецепторів AT1 для антагоніста II (AIIRA), який також називається сартаном 

- наприклад, валсартан, телмісартан, ірбесартан, особливо якщо у пацієнта є проблеми з 
функцією нирок, пов'язані з діабетом,  

           - аліскірен.               
Лікар може рекомендувати регулярно перевіряти функцію нирок, кров’яний тиск і 
кількість електролітів (наприклад, калію) у крові. Див. також пункт «Коли не приймати 
лікарський засіб Лізипрол». 

- якщо у пацієнта нещодавно була діарея або блювота; 
- якщо лікар порадив пацієнту обмежити кількість солі в раціоні; 
- якщо у пацієнта високий рівень холестеролу і він проходить процедуру під назвою «аферез 

ЛПНЩ» (лікування, що використовується для зниження дуже високого рівня холестерину в 
крові); 

- слід повідомити лікаря про підозру (або планування) вагітності. Лікарський засіб Лізипрол 
не рекомендується застосовувати на ранніх термінах вагітності та заборонено приймати 
після третього місяця вагітності, оскільки якщо його застосовувати на цьому етапі він може 
завдати серйозної шкоди дитині (див. пункт «Вагітність та грудне вигодовування»).  

- якщо пацієнт темношкірий, оскільки лізиноприл може бути менш ефективним у пацієнтів 
цієї раси. У оіб негроїдної раси може частіше спостерігається побічний ефект, який 
називається «ангіоневротичним набряком» (важка алергічна реакція). 

 
Якщо пацієнт не впевнений, чи будь-яке з вищезазначеного його стосується, слід 
проконсультуватися з лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати лікарський засіб Лізипрол. 
 
Лікування алергії, наприклад, на отруту комах 
Слід повідомити лікаря, якщо у пацієнта проводиться або буде проводитись будь-яке лікування 
для зменшення алергічних реакцій на отруту комах (десенсибілізація). Прийом лікарського 
засобу Лізипрол під час такого лікування може викликати серйозні алергічні реакції.  

 
Хірургічні операції 
Слід повідомити лікаря або стоматолога про прийом лікарського засобу Лізипрол, якщо 
планується будь-яка операція (включаючи стоматологічні процедури). Під час місцевої або 
загальної анестезії може спостерігатися низький артеріальний тиск (гіпотонія), якщо пацієнт 
приймає лікарський засіб  Лізипрол.  
 
Діти та молодь 
Досліджено застосування лікарського засобу Лізипрол у дітей. Для отримання більш детальної 
інформації слід звернутися до лікаря. Не рекомендується застосовувати  лікарський засіб  
Лізипрол дітям до 6 років та дітям з важкою нирковою недостатністю.  
 
Взаємодія препарату Лізипрол з іншими лікарськими засобами 
 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  
 
Лікарський засіб Лізипрол може впливати на дію інших препаратів, а інші ліки можуть 
впливати на дію лікарського засобу Лізипрол. Лікар може змінити дозу та/або вжити інших 
запобіжних заходів.   
 
Зокрема, слід повідомити лікаря або фармацевта, якщо пацієнт приймає будь-які з наступних 
ліків: 



 

- інші препарати для зниження артеріального тиску; 
- антагоністи рецептора AT1 для ангіотензину II (AIIRA) або аліскірен (див. також пункт  

«Коли не приймати лікарський засіб Лізипрол» і «Попередження та запобіжні заходи»); 
- сечогінні препарати (діуретики); 
- бета-блокатори, такі як атенолол і пропранолол; 
- нітрати (використовуються для лікування хвороб серця); 
- нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), що використовуються для лікування 

м’язового болю та артриту; 
- аспірин (ацетилсаліцилова кислота) в дозі більше 3 г на добу; 
- ліки, що використовуються для лікування депресії та психічних захворювань, зокрема 

літій; 
-    добавки калію (включаючи замінники кухонної солі), калійзберігаючі діуретики та інші 

препарати, що підвищують рівень калію в крові (наприклад, триметоприм і 
котримоксазол, що використовуються при бактеріальних інфекціях; циклоспорин, 
імунодепресант, що використовується для запобігання відторгненню трансплантованих 
органів, та гепарин, що використовується для розрідження крові для запобігання 
утворенню тромбів);  

- інсулін або пероральні ліки для лікування цукрового діабету; 
- протиастматичні препарати; 
- препарати, що використовуються при гіпермії слизової оболонки або пазух або інші 

засоби від застуди (включаючи безрецептурні препарати), 
- препарати, що пригнічують імунні реакції організму (імуносупресанти); 
- алопуринол (для лікування подагри); 
- прокаїнамід (використовується для лікування проблем з серцевим ритмом); 
- ін'єкційні ліки, що містять сполуки золота, такі як ауротіомалат натрію. 

 
Наступні ліки можуть збільшувати ризик розвитку ангіоневротичного набряку (симптомами 
ангіоневротичного набряку є набряк обличчя, губ, язика та/або горла з утрудненням ковтання 
або дихання): 
препарати для розщеплення тромбів (тканинний активатор плазміногену), зазвичай подаються в 
лікарні; 
- препарати, які найчастіше використовуються для запобігання відторгненню трансплантованих 

органів (сіролімус, евероліму)та для лікування раку (темсілорімус та інші препарати, що 
належать до групи так званих інгібіторів mTOR) - див. пункт «Попередження та запобіжні 
заходи»; 

- відагліптин, препарат для лікування цукрового діабету; 
- рацекадотрил, препарат для лікування діареї. 
 
Вагітність і грудне вигодовування 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Вагітність 
Слід повідомити лікаря про підозру (або планування) вагітності. Зазвичай лікар порадить 
припинити прийом лікарського засобу Лізипрол до запланованої вагітності або відразу після 
того, як пацієнтка дізнається, що вагітна, і рекомендуватиме використовувати інший препарат. 
Лікарський засіб Лізипрол не рекомендується застосовувати на ранніх термінах вагітності та не 
заборонено приймати після 3 місяця вагітності, оскільки він може завдати серйозної шкоди 
дитині, якщо його застосовувати протягом цього періоду. 
 
Грудне вигодовування 
Слід повідомити лікаря, якщо пацієнтка годує груддю або планує почати годувати. Лікарський 
засіб Лізипрол не рекомендований матерям, які годують груддю. Лікар може порадити 
використовувати інше лікування, якщо пацієнтка хочете годувати груддю, особливо якщо 



 

дитина новонароджена або народилася передчасно.  
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
 

- Деякі особи можуть відчувати запаморочення або втому під час прийому цього 
лікарського засобу. У разі виникнення таких симптомів не слід керувати 
автотранспортом або користуватися будь-якими інструментами чи механізмами.  

- Перед виконанням будь-яких дій слід зрозуміти індивідуальну реакцію на препарат.  
 
 
 

3. Як приймати лікарський засіб Лізипрол  
 

Завжди слід використовувати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря або 
фармацевта. У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
Якщо пацієнт вже почав приймати лікарський засіб Лізипрол, лікар може зробити аналізи крові. 
Потім лікар може скоригувати дозу відповідно до потреб пацієнта. 
 
Прийом лікарського засобу 

- Таблетку проковтнути, запиваючи водою. 
- Слід намагатися щодня приймати лікарський засіб в один і той же час. Не має значення, 

чи Лізипрол приймається до або після їжі. 
- Лізипрол слід приймати так довго, як прописав лікар. Лікування є тривалим. Важливо 

приймати лікарський засіб Лізипрол щодня. 
 

Прийом першої дози  
- Слід бути обережним під час прийому першої дози або при збільшенні дози лікарського 

засобу Лізипрол. Може спостерігатися більше зниження артеріального тиску, ніж при 
наступних дозах. 

- Можуть з'явитись запаморочення або приголомшення. Якщо пацієнт має ці симптоми, 
бажано прилягти. У випадку будь-яких сумнівів, слід негайно звернутися до лікаря. 

 
Дорослі  

Доза лікарського засобу залежить від стану пацієнта та інших ліків, які він приймає. Лікар 
повідомить, скільки таблеток приймати щодня. У випадку сумнівів, слід звернутися до лікаря 
або фармацевта.  

 
Високий артеріальний тиск  

- Зазвичай рекомендована початкова доза складає 10 мг раз на добу. 
- Зазвичай рекомендована доза при тривалому лікуванні складає 20 мг раз на добу. 

 
Серцева недостатність 

- Зазвичай рекомендована початкова доза складає 2,5 мг раз на добу. 
- Доза при тривалому лікуванні складає 5 до 35 мг раз на добу. 

 
 

Післяінфарктний стан 
- Зазвичай рекомендована початкова доза становить 5 мг протягом 24 годин після 

інфаркту міокарда та 5 мг наступного дня. 
- Зазвичай доза при тривалому лікуванні становить 10 мг раз на добу. 

 
Проблеми з нирками, викликані цукровим діабетом 

- Зазвичай рекомендована доза складає 10 або 20 мг раз на добу. 



 

 
Пацієнтам похилого віку з порушеннями функції нирок або які приймають сечогінні препарати, 
лікар може порадити приймати меншу дозу, ніж зазвичай. 
 
Застосування у дітей та підлітків  
Діти та молодь (від 6 до 16 років) з високим артеріальним тиском 
 

- Не рекомендується застосовувати  лікарський засіб  Лізипрол дітям до 6 років та дітям з 
важкими проблемами з нирками. 

- Лікар визначить правильну дозу залежно від ваги дитини. 
- Для дітей з масою тіла від 20 до 50 кг, зазвичай рекомендована початкова доза 

становить 2,5 мг раз на добу.  
- Для дітей з масою тіла більше 50 кг, зазвичай рекомендована початкова доза становить 

5 мг раз на добу.  
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Лізипрол   
У випадку прийому набагато більшої дози лікарського засобу за рекомендовану, слід негайно 
проконсультуватись з лікарем або відправитись в лікарню. Найімовірнішими симптомами, які 
можуть виникнути, є запаморочення, пальпітації серця. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Лізипрол   
У випадку пропуску прийому дози лікарського засобу Лізипрол, її слід прийняти якнайшвидше, 
якщо не наближується час для наступної дози. У такому випадку слід пропустити пропущену 
дозу. 
 
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Лізипрол  
Не припиняти прийом лікарського засобу Лізипрол, навіть якщо пацієнт почувається добре, і 
продовжувати приймати так довго, як прописав лікар. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, 
слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 

4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
 
У разі появи будь-якої з наведених нижче реакцій слід припинити прийом лікарського 
засобу Лізипрол  і негайно звернутися до лікаря. 
 
- Тяжкі алергічні реакції  (рідко, можуть вражати до 1 з 1000 пацієнтів). Симптоми можуть 
включати раптовий:  

 - набряк обличчя, губ, язика або горла, що може спричинити утруднення при ковтанні; 
 - сильний або раптовий набряк рук, стоп, або гомілковостопних суглобів; 
 - ускладнене дихання; 
 - сильне свербіння шкіри (з утворенням грудок).  

- Важкі проблеми зі шкірою, такі як раптове несподіване висипання або печіння, почервоніння 
або лущення шкіри (дуже рідко, може вражати до 1 з 10000 пацієнтів).  
- Інфекція з такими симптомами, як лихоманка та серйозне погіршення загального стану, або 
лихоманка з симптомами місцевої інфекції, такими як біль у горлі чи ротовій порожнині або 
проблеми з сечовипусканням (дуже рідко, може вражати до 1 з 10000 пацієнтів). 
 



 

Інші можливі побічні ефекти: 
 
Часто (можуть вражати до 1 з 10 пацієнтів): 

- головний біль;  
- запаморочення або приголомшення, особливо при швидкому вставанні; 
- діарея; 
- сухий кашель, який не проходить;  
- блювота; 
- проблеми з нирками (помітні в аналізах крові). 

 
Нечасто(можуть вражати до 1 зі 100 пацієнтів)): 

- зміни настрою; 
- зміна кольору пальців рук або ніг (посиніння, після якого йде почервоніння) або оніміння 

чи поколювання пальців; 
- зміни смаку; 
- відчуття сонливості;  
- запаморочення периферичного походження; 
- труднощі із засинанням; 
- інсульт; 
- швидке серцебиття; 
- риніт; 
- нудота; 
- біль в животі та розлади шлунку;  
- шкірний висип або свербіж; 
- еректильна дисфункція (імпотенція); 
- втома або слабкість;  
- значне зниження артеріального тиску може виникнути у людей з такими станами: 
ішемічна хвороба серця; стеноз аорти (артерії, що відводить кров з серця), ниркової артерії 
або серцевих клапанів серця; збільшення товщини серцевого м'яза. Якщо у пацієнта 
артеріальна гіпотензія, він можете відчувати запаморочення або приголомшення, особливо 
під час швидкого вставання; 
- зміни в аналізах крові, які перевіряють роботу печінки та нирок; 
- інфаркт міокарда; 
- зорові та/або слухові галюцинації;  

 
Рідко (можуть вражати до 1 на 1000 пацієнтів): 

- відчуття дезорієнтації; 
- грудкове висипання (кропив'янка); 
- сухість слизової оболонки ротової порожнини; 
- втрата волосся; 
- псоріаз (захворювання шкіри); 
- зміни сприйняття запаху; 
- збільшення грудей у чоловіків;  
- зміни деяких клітин або інших компонентів крові. Лікар може час від часу робити 

аналізи крові, щоб перевірити вплив лікарського засобу Лізипрол на параметри крові. 
Можливі симптоми включають відчуття втоми, блідість шкіри, біль у горлі, високу 
температуру (лихоманку), біль у суглобах і м’язах, набряк суглобів або лімфатичних 
вузлів або надмірну чутливість до сонячного світла; 

- низький рівень натрію в крові (симптоми можуть включати втому, головний біль, 
нудоту, 

      блювоту); 
- синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону (SIADH);  
- тяжка ниркова недостатність. 

 
 



 

Дуже рідко (можуть вражати до 1 на 10000 пацієнтів): 
- синусит (відчуття болю і тиску навколо щік і очних западин); 
- хрипи; 
- низький рівень цукру в крові (гіпоглікемія). Симптоми можуть включати відчуття 

голоду або слабкості, пітливість і прискорене серцебиття; 
- пневмонію. Симптоми включають: кашель, задишку та високу температуру 

(лихоманку); 
- пожовтіння шкіри або білкової оболонки очей (жовтяниця); 
- гепатит. Це може викликати втрату апетиту, пожовтіння шкіри та очей, а також темне 

забарвлення сечі; 
- запалення підшлункової залози, що викликає помірний або сильний біль у верхній 

частині живота; 
- важкі захворювання шкіри. Симптоми включають почервоніння, утворення пухирів і 

лущення; 
- пітливість; 
- зниження або відсутність сечовиділення; 
- печінкова недостатність; 
- пухирі; 
- запалення кишечника; 
- пригнічення функції кісткового мозку, дефіцит еритроцитів, зниження кількості 

тромбоцитів (тромбоцитопенія), зменшення кількості лейкоцитів (нейтропенія, 
лейкопенія), зниження кількості лейкоцитів (агранулоцитоз), що призводить до 
частіших інфекцій, захворювання лімфатичних вузлів; 

- захворювання, при якому імунна система (яка захищає організм від хвороб) не розпізнає 
і атакує здорові клітини. Це захворювання називають аутоімунним. 

 
Невідома частота (частоту неможливо оцінити за наявними даними): 

- симптоми депресії; 
- непритомність. 
 

Побічні ефекти у дітей схожі з тими, які з'являються у дорослих.  
 
 
Повідомлення про побічні ефекти  
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про 
побічні реакції можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських 
засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та 
біоцидних препаратів.  
Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Варшава, тел.: + 48 22 49 21 301, факс: + 48 22 49 21 309,  
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 

5. Як зберігати лікарський засіб Лізипрол  
 
Цей лікарський засіб слід зберігати у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Зберігати в оригінальному опакованні.  
 

mailto:ndl@urpl.gov.pl


 

Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
опакованні після: «Термін придатності». Термін придатності означає останній день вказаного 
місяця. 
 
Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати 
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити 
навколишнє середовище.  
 
 

6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Лізипрол   
 
Діючою речовиною лікарського засобу є лізиноприл у формі лізиноприлу дигідрату.  
Кожна таблетка містить відповідно 5 мг, 10 мг або 20 мг лізиноприлу. 
Допоміжні речовини: маніт, кальцію гідрофосфат дигідрат, кукурудзяний крохмаль, магнію 
стеарат, тальк. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Лізипрол та вміст опаковання 
 
Лізипрол 5 мг 
Таблетки від білого до майже білого кольору, круглі, плоскі, зі скошеними краями, діаметром 
приблизно 6 мм, з позначкою «5» з одного боку та лінією зламу з іншого. Таблетку можна 
розділити на рівні дози. 
 
Лізипрол 10 мг 
Таблетки від білого до майже білого кольору, квадратні, випуклі з двох сторін, зі скошеними 
краями, діаметром приблизно 7 мм, з позначкою «10» з одного боку та лінією зламу з іншого. 
Таблетку можна розділити на рівні дози. 
 
Лізипрол 20 мг 
Таблетки від білого до майже білого кольору, п'ятикутні, випуклі з двох сторін, зі скошеними 
краями, діаметром приблизно 8,5 мм, з позначкою «20» з одного боку та лінією зламу з іншого. 
Таблетку можна розділити на рівні дози. 
 
Доступні опаковання: 28 або 56 таблеток в картонній коробці. 
 

Не всі розміри опаковань можуть бути доступні в продажі. 

 
 
Відповідальний суб'єкт:  
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Польща 
тел.: (22) 755 50 81 
 
 
Виробник 
 
GEDEON RICHTER Plc.  
Gyömrői út 19-21, 
1103 Будапешт, Угорщина 
 



 

 
Для отримання більш детальної інформації слід звертатися до: 
 

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 

 
 
Дата оновлення останньої інструкції: березень 2019 
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта  

 
ЕСКАПЕЛ, 1,5 мг, таблетки, що розчиняються в ротовій порожнині 

 (Levonorgestrelum) 
 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову.  
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря. 
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 
Зміст інструкції 
 
1. Що таке лікарський засіб ЕСКАПЕЛ і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу ЕСКАПЕЛ 
3. Як приймати лікарський засіб ЕСКАПЕЛ 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб ЕСКАПЕЛ 
6. Вміст опаковання та інша інформація 

 
 
1. Що таке лікарський засіб ЕСКАПЕЛ і для чого він використовується  

 
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ – це метод екстреної контрацепції, який можна використовувати 
до 72 годин (3 днів) після незахищеного статевого акту або якщо метод контрацепції, що 
використовується, виявився неефективним.  
 
Це стосується таких випадків: 
- Якщо під час статевого акту не використовувалися жодні засоби контрацепції. 
- Якщо метод контрацепції був використаний неправильно, наприклад, якщо презерватив 

зсунувся або був використаний неправильно, якщо матковий ковпачок або 
контрацептивне кільце перемістилися, тріснули, зламалися або були усунені у 
невідповідний час, у випадку, якщо пеніс не був виведений з піхви в потрібний час під 
час перерваного статевого акту (наприклад, еякуляція відбулася в піхві або в зовнішні 
статеві органи). 

 
ЕСКАПЕЛ містить діючу речовину – синтетичний гормон під назвою левоноргестрел. Цей 
лікарський засіб запобігає 84% вагітності, якщо прийняти його протягом 72 годин після 
незахищеного статевого акту. Він не запобігає вагітності у всіх випадках і є більш ефективним, 
якщо прийняти його якомога швидше після незахищеного статевого акту. Найкраще приймати 
його в перші 12 годин, а не чекати до третього дня після незахищеного статевого акту. 
 
Вважається, що ЕСКАПЕЛ працює завдяки: 
- пригніченню виходу яйцеклітини через яєчники; 
- запобіганню запліднення вже вивільненої яйцеклітини.  
 
ЕСКАПЕЛ запобігає вагітності, лише якщо використовувати його протягом 72 годин після 
незахищеного статевого акту. Цей препарат не ефективний, якщо пацієнтка вже вагітна. Якщо у 
незахищений статевий акт відбувся після прийому лікарського засобу ЕСКАПЕЛ (також під час 
того ж менструального циклу), таблетка може не мати контрацептивного ефекту, і може знову 
виникнути ризик вагітності.  
 



 

  

Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ не призначений для застосування до першої менструальної 
кровотечі (менархе).  
 
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ доступний у вигляді таблеток, які розчиняються у ротовій 
порожнині. 
 
 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу ЕСКАПЕЛ 

 
Коли не приймати лікарський засіб ЕСКАПЕЛ 
- якщо у пацієнтки алергія на левоноргестрел або будь-які інші компоненти цього 

лікарського засобу (вказані в пункті 6).  
 
Попередження та запобіжні заходи 
Якщо будь-який з наведених нижче пунктів стосується пацієнтки, слід повідомити лікаря перед 
використанням лікарського засобу ЕСКАПЕЛ, оскільки така екстрена контрацепція може бути 
для пацієнтки невідповідною. Лікар може призначити інший тип екстреної контрацепції. 
- Якщо пацієнтка вагітна або підозрює, що може бути вагітна. Цей препарат не 

ефективний, якщо пацієнтка вже вагітна. Якщо пацієнтка вже вагітна, лікарський засіб 
ЕСКАПЕЛ не може припинити вагітність, оскільки лікарський засіб ЕСКАПЕЛ не є 
таблеткою для переривання вагітності. 
Пацієнтка вже може бути вагітною, якщо: 

- менструація затримується більш ніж на 5 днів або спостерігається незвичайна 
кровотеча в день очікуваної менструації  

- з моменту незахищеного статевого акту в цьому ж менструальному циклі пройшло 
більше 72 годин. 

 
Використання лікарського засобу ЕСКАПЕЛ не рекомендується, якщо:  
- у пацієнтки є захворювання тонкого кишечника (наприклад, хвороба Крона), яке 

сповільнює абсорбцію ліків,  
- у пацієнтки серйозні проблеми з функцією печінки, 
- у пацієнтки будь-коли була позаматкова вагітність (ембріон розвивається поза маткою), 
- у пацієнтки було запалення маткових (фаллопієвих) труб.  
 
Позаматкова вагітність у минулому або інфекція маткових (фаллопієвих) труб збільшують 
ризик ще одної позаматкової вагітності. 
 
Усім жінкам слід застосовувати екстрену контрацепцію якомога швидше після незахищеного 
статевого акту. Існують докази того, що лікарський засіб ЕСКАПЕЛ може бути менш 
ефективним з ростом маси тіла або індексу маси тіла (ІМТ), але дані обмежені та неоднозначні. 
Тому лікарський засіб ЕСКАПЕЛ все ж рекомендується всім жінкам, незалежно від їх маси тіла 
або ІМТ.  
 
У випадку виникнення додаткових сумнівів щодо застосування екстреної контрацепції, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Застосування у дітей та підлітків 
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ не призначений для застосування до першої менструальної 
кровотечі (менархе).  
 
Якщо пацієнтка переживає за захворювання, що передаються статевим шляхом 
Якщо під час статевого акту не використовувався презерватив (або в ньому є дірка або він 
зсунувся), існує ймовірність, що пацієнтка могла заразилися венеричним захворюванням або 
ВІЛ.  
Цей лікарський засіб не захищає від захворювань, що передаються статевим шляхом. Лише 
використання презервативів може запобігти зараженню. У разі виникнення сумнівів слід 
проконсультуватися з лікарем, медсестрою, спеціалістом із планування сім’ї чи фармацевтом.  



 

  

 
Взаємодія препарату ЕСКАПЕЛ з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 
 
Деякі препарати можуть стримувати ефективну дію лікарського засобу ЕСКАПЕЛ. Якщо 
пацієнтка застосовувала будь-який із перерахованих нижче ліків протягом останніх 4 тижнів, 
лікарський засіб ЕСКАПЕЛ може їй не підійти. Лікар може призначити інший тип 
(негормональної) екстреної контрацепції (після незахищеного статевого акту), наприклад мідну 
внутрішньоматкову спіраль (англ. copper intrauterine device – Cu-IUD). Якщо це не стосується 
пацієнтки, або якщо пацієнтка не може негайно звернутися до лікаря, можна прийняти 
подвійну дозу лікарського засобу ЕСКАПЕЛ: 
- барбітурати та інші ліки для лікування епілепсії (наприклад, примідон, фенітоїн та 

карбамазепін);  
- препарати для лікування туберкульозу (наприклад, рифампіцин, рифабутин); 
- препарати для лікування ВІЛ-інфекції (ритонавір, ефавіренц); 
- препарати для лікування грибкових інфекцій (гризеофульвін); 
- - фітопрепарати, що містять звіробій (Hypericum perforatum). 
 
Для отримання додаткової інформації щодо правильної дози слід звернутися до фармацевта або 
лікаря.  
 
Після прийому таблеток для отримання подальших рекомендацій щодо регулярної контрацепції 
та для виключення вагітності пацієнтці слід якомога швидше звернутися до лікаря (див. також 
пункт 3 «Як приймати лікарський засіб»). 
 
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ може впливати на дію інших ліків: 
- препарату під назвою циклоспорин (пригнічує імунну систему).  
 
Якщо пацієнтка приймає будь-який із вищезгаданих препаратів, перш ніж приймати лікарський 
засіб ЕСКАПЕЛ слід проконсультуватися з лікарем. 
 
Як часто можна використовувати лікарський засіб ЕСКАПЕЛ  
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ слід використовувати лише в екстрених випадках, а не як 
регулярний метод контрацепції. Якщо лікарський засіб ЕСКАПЕЛ використовується більше 
одного разу протягом одного менструального циклу, його контрацептивний ефект слабшає, а 
ризик порушення менструального циклу (менструації) вищий.  
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ не настільки ефективний, як регулярні методи контрацепції. Щоб 
отримати інформацію про довгострокові методи контрацепції, які є більш ефективними для 
запобігання вагітності, слід звернутися до лікаря, медсестри або спеціаліста з планування сім’ї.  
 
ЕСКАПЕЛ з їжею та напоями 
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ можна приймати в будь-який час, незалежно від прийому їжі. 
Таблетка, що розчиняється в ротовій порожнині, можна приймати не запиваючи рідиною. 
 
Вагітність, грудне вигодовування та вплив на репродуктивну здатність 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Вагітність 
Вагітні жінки не повинні використовувати цей лікарський засіб. Якщо пацієнтка завагітніла 
незважаючи на прийом цього лікарського засобу, важливо проконсультуватися з лікарем. 
Немає жодних доказів того, що лікарський засіб ЕСКАПЕЛ шкодить дитині, що розвивається в 
матці, якщо пацієнтка використовує лікарський засіб ЕСКАПЕЛ  відповідно до інструкцій. Тим 
не менш, лікар захоче перевірити, чи це не позаматкова вагітність (де дитина розвивається поза 
маткою). Це особливо важливо, якщо у пацієнтки з’явився сильний біль у животі після прийому 



 

  

лікарського засобу ЕСКАПЕЛ або якщо у пацієнтки була позаматкова вагітність у минулому, 
пацієнтка мала операцію на маткових трубах або якщо у пацієнтки було запалення органів 
малого тазу. 
 
Грудне вигодовування 
Діюча речовина цього препарату проникає в грудне молоко. Пацієнтці рекомендується 
приймати таблетку відразу після годування груддю, а потім після прийому левоногестрелу 
уникати грудного вигодовування протягом щонайменше 8 годин та зціджувати молоко з грудей 
молоковідсмоктувачем протягом 8 годин після прийому таблетки. Таким чином, приймаючи 
таблетку задовго до наступного годування, можна зменшити кількість активної речовини, яка 
може потрапити в організм дитини через грудне молоко. 
 
Фертильність 
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ збільшує ймовірність порушень менструального циклу, які іноді 
можуть відстрочити або прискорити початок овуляції, тим самим змінюючи період 
фертильності. Оскільки даних про довгостроковий вплив на фертильність немає, слід очікувати 
швидкого повернення фертильності при застосуванні лікарського засобу ЕСКАПЕЛ. Тому 
після прийому лікарського засобу ЕСКАПЕЛ слід продовжувати використовувати засоби 
регулярної контрацепції або почати використовувати їх якомога швидше. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Мало ймовірно, що лікарський засіб ЕСКАПЕЛ впливає на здатність керувати автомобілем або 
працювати з іншими механізмами. Однак, якщо пацієнтка відчуває втому або запаморочення, 
не слід керувати автомобілем або працювати з механізмами.  
 
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ містить барвник жовтий «захід сонця» (E110), аспартам 
(E951) і натрій 
Лікарський засіб містить барвник жовтий «захід сонця» (Е110), який може викликати алергічні 
реакції. 
Лікарський засіб містить 0,80 мг аспартаму (E951) в кожній таблетці, що розчиняється в 
ротовій порожнині. Аспартам є джерелом фенілаланіну. Може бути шкідливим для пацієнтів з 
фенілкетонурією. Це рідкісне генетичне захворювання, при якому фенілаланін накопичується в 
організмі, оскільки не виводиться належним чином. 
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в кожній таблетці, що фактично 
означає «препарат без натрію». 
 
 
3. Як приймати лікарський засіб ЕСКАПЕЛ 

 
Завжди використовуйте цей лікарський засіб чітко до рекомендацій лікаря. У випадку будь-
яких сумнівів, слід звернутися до лікаря.  
 
Таблетку слід прийняти якомога швидше, бажано протягом 12 годин і не пізніше 72 годин (3 
днів) після незахищеного статевого акту. Не слід відкладати прийом таблетки. Чим швидше 
після незахищеного статевого акту пацієнтка прийме таблетку, тим більша її ефективність. 
Таблетка може запобігти вагітності лише в тому випадку, якщо її прийняти протягом 72 годин 
після незахищеного статевого акту. 
 
- Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ можна використовувати в будь-який день менструального 

циклу, за умови, що пацієнтка не вагітна або не підозрює, що може бути вагітна. 
Таблетку слід вийняти з блістера сухими руками, покласти на язик, де вона розчиниться, 
а потім проковтнути. Таблетку не слід розжовувати. 

- Якщо пацієнтка приймає будь-які ліки, які можуть стримувати дію лікарського засобу 
ЕСКАПЕЛ (див. «Взаємодія препарату ЕСКАПЕЛ з іншими лікарськими засобами» 
вище), або якщо пацієнтка застосовувала будь-які з них протягом останніх 4 тижнів, 
лікарський засіб ЕСКАПЕЛ може бути для неї невідповідним. Лікар може призначити 
інший тип (негормональної) екстреної контрацепції (після незахищеного статевого акту), 



 

  

наприклад мідну внутрішньоматкову спіраль. Якщо це не стосується пацієнтки, або якщо 
пацієнтка не може негайно звернутися до лікаря, можна прийняти подвійну дозу 
лікарського засобу ЕСКАПЕЛ (тобто 2 таблетки прийняті одночасно).  

- Якщо пацієнтка використовує регулярний метод контрацепції, наприклад, протизаплідні 
таблетки, вона може продовжувати приймати їх за призначенням.  

 
Якщо після прийому таблетки лікарського засобу ЕСКАПЕЛ відбудеться ще один незахищений 
статевий акт (також під час того ж менструального циклу), таблетка не матиме протизаплідного 
ефекту, і знову існує ризик вагітності. 
 
У випадку виникнення додаткових проблем щодо застосування екстреної контрацепції, слід 
звернутися до професійного медичного  персоналу. 
 
Дії у разі блювоти 
Якщо блювота виникла протягом трьох годин після прийому таблетки, слід негайно прийняти 
ще одну таблетку.  
 
Після використання ЕСКАПЕЛ   
Якщо пацієнтка не використовує протизаплідні таблетки і планує статевий акт після прийому 
ЕСКАПЕЛ, слід використовувати презервативи або матковий ковпачок зі сперміцидами до 
наступної менструальної кровотечі. Це необхідно, тому що лікарський засіб ЕСКАПЕЛ не є 
ефективним у випадку незахищеного статевого акту до наступної запланованої менструальної 
кровотечі.  
 
Приблизно через три тижні після прийому лікарського засобу ЕСКАПЕЛ пацієнтці 
рекомендується піти на прийом до лікаря, щоб перевірити, чи лікарський засіб спрацював 
ефективно. Якщо менструальна кровотеча затримується більш ніж на 5 днів, або якщо у 
пацієнтки виникла незвично легка або сильна кровотеча, слід негайно звернутися до лікаря. 
Якщо пацієнтка завагітніла незважаючи на прийом цього лікарського засобу, важливо 
проконсультуватися з лікарем. 
 
Лікар також може надати консультацію про довгострокові методи контрацепції, які є більш 
ефективними для запобігання вагітності.  
 
Якщо пацієнтка продовжує використовувати регулярну гормональну контрацепцію, як 
протизаплідні таблетки, і у неї не з'явилась менструальна кровотеча період без прийому 
таблеток, їй слід звернутися до лікаря, щоб виключити вагітність.  
 
Наступна менструальна кровотеча після прийому лікарського засобу ЕСКАПЕЛ   
Після використання лікарського засобу ЕСКАПЕЛ менструальна кровотеча зазвичай правильна 
і починаються в той же день, що і зазвичай, але іноді вона може початися через кілька днів або 
раніше. Якщо менструальна кровотеча починається більш ніж на 5 днів пізніше, ніж зазвичай, 
якщо протягом цього часу виникли незвичайні кровотечі, або якщо пацієнтка думає, що може 
бути вагітна, слід переконатися чи пацієнтка вагітна за допомогою тесту на вагітність. 
 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу ЕСКАПЕЛ   
 
Хоча про серйозні побічні ефекти не повідомлялося, при одночасному прийомі великої 
кількості таблеток можуть виникнути нудота, блювота та вагінальна кровотеча. Слід 
звернутися за порадою до фармацевта, лікаря, медсестри або спеціаліста з планування сім’ї, 
особливо якщо з'явиться блювота, оскільки в цьому випадку таблетка може не спрацювати.  
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 



 

  

4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
 
Дуже часто (можуть з'являтися частіше ніж в 1 з 10 пацієнток):  
- Нудота. 
- До наступної менструальної кровотечі можуть з'явитися нерегулярні міжменструальні 

кровотечі. 
- Може з’явитися біль внизу живота. 
- Втома. 
- Головний біль. 
 
Часто (можуть з'являтися не частіше ніж в 1 з 10 пацієнток): 
- Блювота. Якщо виникла блювота, слід ознайомитися з інформацією в розділі «Дії у разі 

блювоти». 
- Менструальна кровотеча може відрізнятися від звичайної. У більшості жінок менструація 

проходить правильно, але у деяких жінок менструація може з'явитися пізніше або раніше, 
ніж зазвичай. Також можуть з'явитися нерегулярні кровотечі або міжменструальні 
виділення. Якщо менструальна кровотеча затримується більш ніж на 5 днів, або якщо у 
пацієнтки виникла незвично легка або сильна кровотеча, слід негайно звернутися до 
лікаря.  

- Чутливість грудей, діарея, запаморочення, які можуть виникнути після прийому цього 
лікарського засобу.  

 
Дуже рідко (можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 10000 пацієнток): 
- Висипання, кропив’янка, свербіж, набряк обличчя, біль у тазу, болісна менструація, біль 

у животі. 
 

Повідомлення про побічні ефекти 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів.  
Al. Jerozolimskie 181C  
02-222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб ЕСКАПЕЛ 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці після: «EXP». Термін придатності означає останній день вказаного місяця.  
 
Особливих рекомендацій щодо температурних умов зберігання лікарського засобу немає. 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи. 
 

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


 

  

Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу ЕСКАПЕЛ 
 
Діюча речовина лікарського засобу - левоноргестрел. Таблетка містить 1,5 мг левоноргестрелу.  
 
Допоміжні речовини: манітол, желатинізований кукурудзяний крохмаль, низькозаміщена 
гідроксипропілцелюлоза, кросповідон типу В, стеарилфумарат натрію, кремнію діоксид 
колоїдний безводний, аспартам (E 951), апельсиновий ароматизатор [кукурудзяний 
мальтодекстрин, ароматизатори, альфа-токоферол], Оболонка: Opadry помаранчевий 
03A230010: Гідроксипропілметилцелюлоза 2910, титану діоксид (E 171), барвник жовтий 
«захід сонця» (E 110), жовтий оксид заліза (E 172), барвник індигокармін (E 132).  
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу ЕСКАПЕЛ та вміст опаковання 
Круглі таблетки діаметром 6 мм, випуклі з двох сторін, блідо-помаранчевого кольору з 
темнішими плямами.  

 На одній стороні таблетки тиснення « », друга сторона без тиснення. Таблетка з легким 
апельсиновим запахом. 
 
Таблетки ЕСКАПЕЛ, що розчиняються в ротовій порожнині, упаковані в блістер з плівки 
ПВХ/Алюміній. Блістер знаходиться у ламінованому саше із ПЕТ/Алюмінію/ПЕ фольги та 
упакований у картонну коробку з інформацією для пацієнта. 
 
Розмір опаковання: 
Лікарський засіб ЕСКАПЕЛ доступний в упаковках, які містять 1 таблетку, що розчиняється в 
ротовій порожнині. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник лікарського засобу 
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
 
Виробник: 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Будапешт 
Угорщина 
 
Цей лікарський засіб допущений до обороту в країнах-членах Європейської економічної 
зони під такими назвами: 
 
Польща ESCAPELLE  
Чехія         ESCAPELLE  
Литва         ESCAPELLE 1,5 mg burnoje tirpstanti tabletė  
Франція LEVONORGESTREL BIOGARAN 1.5 mg, comprimé orodispersible 
Португалія POSTINOR ODIS 
Іспанія  POSTINOR 1,5 mg comprimido bucodispersable 
 
Дата оновлення останньої інструкції грудень 2021 
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Вінес, 60 мікрограмів + 15 мікрограмів, таблетки, вкриті оболонкою 
Gestodenum + Ethinylestradiolum 

 
 

Важлива інформація про комбіновані контрацептиви: 
- При правильному використанні вони є одними з найбільш надійних і оборотних методів 

контрацепції. 
- В незначному ступені підвищують ризик тромбоутворення у венах і артеріях, особливо в 

перший рік застосування або при відновленні після 4-тижневої або довшої перерви. 
- Слід дотримуватись обережності та звернутися до лікаря, якщо пацієнтка підозрює, що в неї є 

симптоми тромбоутворення (див. розділ 2 «Тромби»).  
 
Слід уважно прочитати цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона 
містить важливу інформацію для пацієнта.  
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 
Зміст інструкції 
1.  Що таке лікарський засіб Вінес і для чого він використовується 
2.  Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Вінес 
3.  Як приймати лікарський засіб Вінес 
4.  Можливі побічні ефекти 
5.  Як зберігати лікарський засіб Вінес 
6.  Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
1.  Що таке лікарський засіб Вінес і для чого він використовується 
 
Лікарський засіб Вінес - це комбінований оральний контрацептив. Комбінований оральний 
контрацептив захищає від вагітності трьома способами: Гормони, що входять до складу 
лікарського засобу: 
1. Щомісяця стримують дозрівання і вихід яйцеклітини у яєчниках (овуляція), 
2. Згущують секрет (в зоні шийки матки), утрудняючи проникнення сперми до яйцеклітини. 
3. Змінюють слизову оболонку матки, щоб запобігти прикріпленню заплідненої 

яйцеклітини. 
 

 
2.  Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Вінес  
 
Загальна інформація 
Перш ніж почати приймати Вінес, слід ознайомитись з інформацією про тромби (тромбоз) у 
пункті 2. Особливо важливо ознайомитися з симптомами тромбозу (див. пункт 2 «Тромби»). 
 
Перед тим як розпочати приймання лікарського засобу Вінес, лікар має задати пацієнтці кілька 
запитань щодо стану її здоров’я та здоров’я її близьких родичів. Лікар також виміряє 
артеріальний тиск і, залежно від індивідуального випадку, може також провести деякі інші 
аналізи. 
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У цій інструкції описано кілька ситуацій, коли вам слід припинити використання Дайлет, або 
коли ефективність Вінес може бути знижена. У таких ситуаціях слід утриматись від статевих 
актів, або використовувати додаткові негормональні контрацептиви, наприклад, презервативи 
або інші механічні методи. 
 
Не використовувати календарний або температурний метод. Ці методи можуть бути 
ненадійними, оскільки Вінес змінює щомісячні зміни цервікального слизу. 
 
Лікарський засіб Вінес, як і інші гормональні контрацептиви, не захищає від ВІЛ-інфекції 
(СНІДу) або будь-яких інших захворювань, що передаються статевим шляхом. 

 
 

Коли не приймати лікарський засіб Вінес 
 
Не слід використовувати лікарський засіб Вінес, якщо у пацієнтки є будь-які з перерахованих 
нижче станів. Якщо у пацієнтки є якісь із перерахованих нижче станів, слід повідомити про це 
лікаря. Лікар обговорить з пацієнткою, які інші засоби контрацепції будуть більш 
відповідними. 
якщо пацієнтка має алергію на гестоден або етинілестрадіол або будь-які інші компоненти 

цього лікарського засобу (вказані в пункті 6).  
- якщо у пацієнтки є на даний момент (або будь-коли був) тромбоз в кровоносних судинах ніг 

(тромбоз глибоких вен), легень (тромбоемболія легеневої артерії) або інших органів; 
- якщо пацієнтка знає, що має розлади, які впливають на згортання крові, наприклад, дефіцит 

протеїну C, дефіцит протеїну S, дефіцит антитромбіну III, наявність фактора V Лейдена 
або антифосфоліпідних антитіл; 

- якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або вона тривалий час не ходитиме (див. пункт 2 
«Тромби»); 

- якщо пацієнтка мала будь-коли інфаркт або інсульт; 
- якщо пацієнтка має (або мала в минулому) стенокардію (захворювання, яке проявляється 

сильним болем або відчуттям стиснення у грудях і може бути першою ознакою інфаркту) 
або транзиторну ішемічну атаку  (тимчасові симптоми інсульту); 

- якщо пацієнтка має будь-яке з наступних захворювань, які можуть збільшувати ризик 
тромбоутворення в артеріях: 
- важкий цукровий діабет з ураженням кровоносних судин, 
- дуже високий кров'яний тиск, 
- дуже високий рівень жиру в крові (холестерин або тригліцериди), 
- захворювання під назвою гіпергомоцистеїнемія. 

Якщо пацієнтка має (або мала в минулому)  тип мігрені під назвою «мігрень з аурою»; 
- якщо у pacśźntki є або будь-коли були проблеми з очима (наприклад, захворювання сітківки 

ока, яке називається ретинопатією); 
- якщо у пацієнтки є або в минулому були онкологічні захворювання печінки; 
- якщо пацієнтка має (або мала в минулому) захворювання печінки, а функція печінки все ще 

не є нормальною; 
- якщо у пацієнтки є або в минулому був пакнреатит; 
- якщо пацієнтка має порушення функції нирок (ниркова недостатність); 
- якщо у пацієнтки є рак  або підозра на рак молочної залози або інший рак, такий як рак 

яєчників, рак шийки матки або рак ендометрія; 
- якщо у пацієнтки були вагінальні кровотечі з невстановлених причин. 
 
Лікарський засіб Вінес не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає 
лікарські засоби, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір і дасабувір або 
глекапревір/пібрентасвір (див. також розділ «Взаємодія препарату Вінес з іншими лікарськими 
засобами»). 
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Попередження та запобіжні заходи  
Перед використанням лікарського засобу Вінес слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом. 
 
 

Коли слід звернутися до лікаря? 
 
Слід негайно звернутися до лікаря 
- якщо пацієнтка помітила можливі ознаки тромбозу, що може означати, що у 

пацієнтки тромб в нозі (тромбоз глибоких вен), тромби в легенях (тромбоемболія 
легеневої артерії), інчи інсульт (див. пункт «Тромби»). 

 
Щоб переглянути опис симптомів вказаних серйозних побічних ефектів, перейдіть до 
розділу «Як розпізнати тромбоз». 

 
Слід повідомити лікаря, якщо у пацієнтки є будь-які з наступних станів. 
У деяких ситуаціях потрібно бути особливо обережною, приймаючи Вінес або будь-які інші 
комбіновані протизаплідні засоби. Можливо буде необхідно проходити регулярний огляд у 
лікаря. Якщо будь-який з з наступних станів стосується пацієнтки, слід повідомити про це 
лікаря перед початком приймання лікарського засобу Вінес.  
Якщо ці симптоми з'являться або посиляться під час прийому лікарського засобу Вінес, також 
слід повідомити про це лікаря: 
- якщо пацієнтка хворіє на хворобу Крона або виразковий коліт (хронічне запальне 

захворювання кишечника); 
- якщо пацієнтка хворіє на системний червоний вовчак (захворювання, що впливає на 

природній імунітет); 
- якщо пацієнтка хворіє на гемолітико-уремічний синдром (порушення згортання крові, що 

спричиняє ниркову недостатність); 
- якщо пацієнтка хворіє на серповидноклітинну анемію (спадкове захворювання еритроцитів); 
- якщо у пацієнтки підвищений рівень жиру в крові (гіпертригліцеридемія) або позитивний 

сімейний анамнез цього захворювання. Гіпертригліцеридемія пов’язана з підвищеним 
ризиком розвитку панкреатиту; 

- якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або вона тривалий час не ходитиме (див. пункт 2 
«Тромби»); 

- якщо пацієнтка безпосередньо після пологів, тоді вона в групі підвищеного ризику розвитку 
тромбозу. Слід звернутися до лікаря, щоб отримати інформацію, як швидко можна 
почати приймати Вінес після народження дитини; 

- якщо пацієнтка має запалення підшкірних вен (поверхневий тромбофлебіт); 
- якщо пацієнтка має варикозне розширення вен; 
- якщо хтось з близьких хворіє або будь-коли хворів на рак молочної залози; 
- якщо пацієнтка має захворювання печінки або жовчного міхура; 
- якщо пацієнтка хворіє на цукровий діабет; 
- якщо пацієнтка страждає від депресії або змін настрою; 
- якщо пацієнтка хворіє на епілепсію (див. «Взаємодія Вінес з іншими лікарськими засобами»); 
- якщо пацієнтка хворіє на захворювання, яке вперше виникло під час вагітності або під час 

попереднього застосування статевих гормонів [наприклад, втрата слуху, захворювання 
крові, яке називається порфірією, гестаційний герпес (висипання на шкірі з пухирцями 
під час вагітності), хорея Сіденхема (хвороба нервової системи, коли з'являються 
мимовільні рухи тіла)]; 

- якщо у пацієнтки є або будь-коли булa хлоазма (золотисто-коричневі пігментні  плями під час 
вагітності, особливо на обличчі). У цьому випадку слід уникати прямого впливу 
сонячних променів або ультрафіолетового випромінювання; 
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- якщо у пацієнтки є спадковий ангіоневротичний набряк, препарати, що містять естрогени, 
можуть викликати або погіршити симптоми. Якщо у пацієнтки виникли такі симптоми 
ангіоневротичного набряку, як набряк обличчя, язика та/або горла та/або утруднене 
ковтання або кропив’янка разом із утрудненим диханням. слід негайно звернутися до 
лікаря. 

 
 

ТРОМБИ 
 
Використання комбінованих гормональних контрацептивних засобів, такого як Вінес, 
підвищує ризик тромбоутворення в порівнянні з ситуацією, коли він не використовується. У 
рідкісних випадках тромб може закупорити кровоносні судини і викликати серйозні проблеми. 
 
Згустки крові можуть утворитися в: 
- венах (далі «венозний тромбоз» або «венозна тромбоемболія»); 
- артеріях (далі «артеріальний тромбоз» або «артеріальна тромбоемболія»). 
 
Одужання від тромбозу не завжди буває повним. У рідкісних випадках наслідки тромбозу 
можуть бути тривалими або, дуже рідко, смертельними. 
 
Слід пам'ятати, що загальний ризик утворення шкідливих тромбів при застосуванні 
лікарського засобу Вінес невеликий. 
 
 
ЯК РОЗПІЗНАТИ ТРОМБИ 
 
Слід негайно звернутися до лікаря, якщо пацієнтка помітила будь-який з наступних симптомів. 
 
Чи пацієнтка має якийсь із цих симптомів? Яка ймовірна причина 

симптомів? 
- набряк ноги або вздовж вени на нозі або стопі, особливо 

якщо він супроводжується: 
- болем або чутливістю у нозі, які можуть 

відчуватися     
      тільки при стоянні або ходьбі; 
- підвищенням температури в ураженій нозі; 
- зміною кольору шкіри на нозі, наприклад, 

блідістю, почервонінням або посинінням 
 

Тромбоз глибоких вен 

- раптова задишка невідомого походження або прискорене 
дихання; 

- раптовий кашель без очевидної причини, який може 
бути поєднаний з випльовуванням крові; 

- різкий біль у грудях, який може посилюватися при 
глибокому вдиху; 

- сильне потьмарення або запаморочення; 
- прискорене або нерегулярне серцебиття; 
- сильний біль у шлунку. 
 
Якщо пацієнтка не впевнена, слід звернутися до лікаря, 
оскільки деякі з цих симптомів, зокрема кашель або 
задишка, можна помилково прийняти за більш легкий 
стан, наприклад, інфекцію дихальних шляхів (наприклад, 
застуду). 

Тромбоемболія легеневої 
артерії 
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Симптоми найчастіше виникають в одному оці: 
- негайна втрата зору або, 
- безболісне погіршення зору,    
            яке може прогресувати до втрати зору. 
 

Тромбоз вен сітківки 
(тромб в оці) 

- біль у грудях, дискомфорт, тиск, відчуття   
             важкості, тяжкість; 
- відчуття стиснення або наповненості в грудях,   
              плечі або під грудиною; 
- відчуття переповненості, розладу шлунка або задухи; 
- дискомфорт у нижній частині тіла, що віддає в спину, 

щелепу, горло, руку та живіт; 
- пітливість, нудота, блювота або запаморочення; 
- сильна слабкість, занепокоєння або задишка; 
- прискорене або нерегулярне серцебиття. 
 

Інфаркт міокарда 

- раптова слабкість або оніміння обличчя, рук або ніг,   
            особливо з однієї сторони тіла; 
- раптова сплутаність свідомості, проблеми з мовленням 
або розумінням мови; 
- раптове погіршення зору на одне або   
            обидва ока; 
- раптові проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата   
            рівноваги або координації; 
- раптовий, сильний або тривалий головний біль без 
відомої   
            причини; 
- втрата свідомості або непритомність з судомами або без 
них  
           . 
У деяких випадках симптоми інсульту можуть бути 
короткочасними з майже негайним і повним одужанням, 
однак слід негайно звернутися до лікаря, оскільки існує 
ризик повторного інсульту. 

Інсульт 

- набряк і злегка синюшний колір шкіри на ногах  
або плечах; 

- сильний біль у шлунку (гострий живіт).  

Згустки крові блокують 
інші кровоносні судини 
 

 
 
 
ТРОМБИ У ВЕНАХ 
 
Що може статися, якщо у вені утворяться тромби? 
- Застосування комбінованих гормональних контрацептивів пов’язане з підвищеним ризиком 

утворення тромбів у венах (венозний тромбоз). Хоча ці побічні ефекти зустрічаються 
рідко. Найчастіше вони виникають в перший рік застосування комбінованого 
гормонального контрацептива. 

- Якщо тромби утворюються у венах нижніх кінцівок, це може призвести до розвитку тромбозу 
глибоких вен. 

- Якщо тромб переміщується з ноги і осідає в легенях, це може викликати тромбоемболію 
легеневої артерії. 

- У дуже рідкісних випадках тромб може утворитися в іншому органі, наприклад в оці (тромбоз 
вени сітківки). 
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Коли ризик утворення тромбу у вені найбільший? 
Ризик розвитку тромбу у вені найбільший протягом першого року прийому комбінованого 
гормонального контрацептива вперше. Ризик також може бути вищим, при відновленні 
приймання комбінованого гормонального контрацептива (той же або інший лікарський засіб) 
після перерви тривалістю 4 тижні або більше. 
Після першого року ризик стає меншим, але завжди трохи вище, в порівнянні до 
невикористання комбінованих гормональних контрацептивів. 
Якщо пацієнтка перестає приймати Вінес, ризик виникнення тромбу повертається до 
нормального рівня протягом кількох тижнів. 
 
Від чого залежить ризик утворення тромбів? 
Ризик залежить від природного ризику тромбоутворення та типу комбінованого гормонального 
контрацептива, що використовується. 
Загальний ризик утворення тромбу в нозі або легенях при застосуванні лікарського засобу 
Вінес невеликий. 
- Протягом року приблизно у 2 з 10000 жінок, які не приймають комбінованого 

гормонального контрацептива і не вагітні, утворюються тромби.  
- Протягом року приблизно у 5-7 з 10000 жінок, які використовують комбінований 

гормональний контрацептив, що містить левоноргестрел, норетистерон або норгестимат, 
утворюється тромб. 

- Протягом року приблизно у 9-12 з 10000 жінок, які використовують комбінований 
гормональний контрацептив, що містить гестоден, наприклад Вінес, утворяться тромби. 

- Ризик утворення тромбу залежить від індивідуальної історії хвороби (див. «Фактори, що 
збільшують ризик утворення тромбу» нижче). 

 
 Ризик утворення тромбу 

протягом року 
Жінки, які не приймають комбіновані гормональні 
таблетки/пластирі/ вагінальні системи і не вагітні 

Приблизно 2 на 10000 жінок 

Жінки, які використовують комбіновані гормональні 
протизаплідні таблетки, що містять левоноргестрел, 
норетистерон або норгестимат 

Приблизно 5-7 на 10000 жінок 

Жінки, що приймають лікарський засіб Вінес  Приблизно 9-12 на 10000 
жінок 

 
Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу у венах 
Ризик тромбоутворення при прийманні лікарського засобу Вінес невеликий, але деякі умови 
підвищують ризик. Ризик більший: 
- якщо пацієнтка має серйозну зайву вагу (індекс маси тіла (ІМТ) понад 30 кг/м2); 
- якщо у близького родича пацієнтки був тромбоз в ногах, легенях або інших органах у 

молодшому віці (наприклад, до 50 років). У цьому випадку можлива наявність спадкових 
розладів згортання крові; 

- якщо пацієнтці потрібна операція, якщо вона не рухатиметься тривалий час через травму або 
хворобу, або має ногу в гіпсі. Використання лікарського засобу Вінес можливо буде 
необхідно припинити за кілька тижнів до операції або при обмеженій змозі пересуватись. 
Якщо пацієнтці потрібно припинити прийом лікарського засобу Вінес, слід запитати 
лікаря, коли можна знову почати його приймати; 

- з віком (особливо після 35 років); 
- якщо пацієнтка народила дитину протягом останніх кількох тижнів. 
 
Ризик тромбоутворення збільшується з кількістю факторів ризику, які є в пацієнтки. 
 
Подорож літаком (> 4 години) може тимчасово збільшити ризик тромбоутворення, особливо 
якщо у пацієнтки є інші перераховані фактори ризику. 
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Важливо повідомити лікаря, якщо будь-який з факторів відноситься до пацієнтки, навіть якщо 
немає впевненості. Лікар може вирішити, що прийом лікарського засобу Вінес слід припинити. 
 
Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Вінес, наприклад, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз без відомої причини, або 
якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 
 
 
ТРОМБОЗ В АРТЕРІЇ 
 
Що може статися, якщо в артерії утвориться тромб? 
Як і у випадку тромбів у вені, тромби в артерії можуть мати серйозні наслідки, наприклад, 
інфаркт або інсульт. 
 
Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу в артеріях 
Важливо зазначити, що ризик інфаркту або інсульту від використання лікарського засобу Вінес 
дуже малий, але він може збільшитися: 
- з віком (понад 35 років); 
- якщо пацієнтка палить цигарки. При використанні гормональних контрацептивів, таких як 

Вінес, рекомендується відмовитися від паління. Якщо пацієнтка не може кинути палити і 
їй більше 35 років, лікар може порадити використання іншого типу контрацепції; 

- якщо пацієнтка має зайву вагу; 
- якщо пацієнтка має високий кров'яний тиск; 
- якщо хтось з близьких родичів переніс інфаркт або інсульт в молодшому віці (до 50 років). У 

цьому випадку у пацієнтки також може бути підвищений ризик інфаркту або інсульту; 
- якщо у пацієнтки або когось з її найближчих родичів високий рівень жиру в крові (холестерин 

або тригліцериди); 
- якщо пацієнтка має мігрень, особливо мігрень з аурою; 
- якщо пацієнтка має проблеми з серцем (пошкодження клапанів, порушення ритму, що 

називається миготлива аритмія); 
- якщо пацієнтка хворіє на цукровий діабет. 
Якщо пацієнтки наявні більше одного з цих станів або якщо будь-який з них є особливо 
важким, ризик тромбоутворення може збільшитися. 
Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Вінес, наприклад, пацієнтка почне палити, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз без 
відомої причини, або якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 
 
Таблетки  та рак 
У жінок, які приймають комбіновані протизаплідні таблетки рак молочної залози 
спостерігається трошки частіше, але невідомо, чи це пов'язано з їх прийомом. Наприклад, може 
бути так, що у жінок, які приймають комбіновані протизаплідні таблетки, виявляють більше 
пухлин, оскільки вони частіше оглядаються лікарем. Захворюваність на рак молочної залози 
поступово зменшується після припинення прийому комбінованого гормонального 
контрацептива. Треба регулярно перевіряти свої молочні залози та звертатися до лікаря, коли 
пацієнтка відчує затвердіння залоз чи інші тривожні симптоми. 
 
У рідкісних випадках повідомлялося про доброякісні пухлини печінки, а ще рідше про 
злоякісні пухлини печінки у жінок, які приймали протизаплідні таблетки. Якщо пацієнтка 
відчуває нетиповий сильний біль у животі, слід звернутися до лікаря. 
 
Психічні розлади  
Деякі жінки, які приймають гормональні контрацептиви, включаючи Вінес, повідомляли про 
депресію або пригнічений настрій. Депресія може мати важкий перебіг, а іноді може 
призводити до думок про самогубство. Якщо пацієнтка помітить зміни настрою та симптоми 
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депресії, слід якомога швидше звернутися до лікаря для отримання додаткової медичної 
консультації. 
 
Кровотеча між менструаціями 
Протягом перших кількох місяців прийому Вінес можуть виникнути несподівані кровотечі 
(кровотеча поза фазою прийому таблеток плацебо). Якщо така кровотеча триває більше кількох 
місяців або починається через кілька місяців, лікар повинен з’ясувати причину. 
 
Що робити, якщо у дні прийому плацебо кровотеч відміни не спостерігається 
Якщо всі білі таблетки були прийняті правильно, немає блювоти або сильної діареї і не 
приймаються інші ліки, дуже малоймовірно, що жінка вагітна. 
Якщо очікувана кровотеча не настає двічі поспіль, це може означати вагітність. Слід негайно 
звернутися до лікаря. Не слід починати прийом наступного опаковання лікарського засобу, 
поки пацієнтка не переконаєтеся, що не вагітна. 
 
Взаємодія препарату Вінес з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  
Пацієнтка також повинна повідомити інших лікарів або стоматолога, які призначають інші ліки 
(або фармацевта), що вона приймає лікарський засіб Вінес. Лікар повідомить пацієнтці, чи 
потрібно використовувати додаткові засоби контрацепції (наприклад, презервативи), і якщо 
так, то як довго.  
Лікарський засіб Вінес не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає 
лікарські засоби, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір і дасабувір або 
глекапревір/пібрентасвір, оскільки це може спричинити неправильні результати печінкової 
проби в крові (підвищення рівня печінкових ферментів АлАТ). 
Перед початком приймання цих ліків лікар призначить інший тип контрацепції. 
Почати приймати лікарський засіб Вінес можна приблизно через 2 тижні після закінчення 
вищезгаданого лікування. Дивіться розділ «Коли не приймати лікарський засіб Вінес». 
 
Деякі ліки можуть впливати на рівень в крові та зменшувати ефективність лікарського 
засобу Вінес у запобіганні вагітності або можуть викликати несподівані кровотечі. У цю 
групу входять препарати, що застосовуються при лікуванні:   
- епілепсії (наприклад, примідон, фенітоїн, барбітурати, карбамазепін, окскарбазепін, 

топімарат, фелбамат),  
- туберкульозу (наприклад, рифампіцин)  
- ВІЛ-інфекції та гепатиту С (так звані інгібітори протеази та ненуклеозидні інгібітори 

зворотної транскриптази, такі як ритонавір, невірапін, ефавіренц),  
- високого кров'яного тиску у кровоносних судинах  в легенях босентан), 
- порушень сну (модафініл),  
- при симптоматичному лікуванні остеоартрозу (еторикоксиб), 
- рослинний препарат, широко відомий як звіробій (Hypericum perforatum). Якщо пацієнтка 

хоче використовувати рослинні продукти, що містять звіробій, слід звернутися за 
порадою до лікаря, оскільки таблетки, вкриті оболонкою Вінес, можуть бути 
невідповідними.  

- деяких грибкових інфекцій (наприклад, гризеофульвін). 
 

Лікарський засіб Вінес може впливати на дію інших ліків, наприклад:   
- циклоспорину (лікарський засіб, що використовується для сповільнення відторгнення 

трансплантованих тканин після операцій з трансплантації органів) 
- протиепілептичного препарату ламотригін (може призвести до збільшення частоти 

припадків),     
- тизанідину (лікарський засіб для лікування м'язової спастичності), 
- теофіліну (препарат для лікування астми). 
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Лабораторні дослідження 
Якщо потрібно зробити аналіз крові, слід повідомити лікаря або працівника лабораторії про 
приймання лікарського засобу Вінес, оскільки гормональні оральні контрацептиви можуть 
вплинути на результати деяких аналізів. 

 
Вагітність, грудне вигодовування та вплив на репродуктивну здатність 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує  
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  

 
Вагітним жінкам заборонено приймати лікарський засіб Вінес. Якщо пацієнтка завагітніла або 
підозрює, що може бут вагітна, слід негайно припинити прийом лікарського засобу Вінес та 
негайно звернутися до лікаря. 
Не застосовувати лікарський засіб Вінес під час годування груддю. Якщо пацієнтка хоче 
приймати лікарський засіб Вінес під час годування груддю, слід проконсультуватися з лікарем. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Під час приймання лікарського засобу Вінес можна керувати автотранспортом та працювати з 
механізмами. 
 
Лікарський засіб Вінесмістить лактозу і та барвник жовтий «захід сонця» 
Одна жовта активна таблетка лікарського засобу Вінес, вкрита оболонкою, містить 40,118 мг 
лактози моногідрату, а одна неактивна зелена таблетка плацебо, вкрита оболонкою, містить 
37,26 мг безводної лактози. Якщо у пацієнтки раніше була діагностована непереносимість 
деяких цукрів, перед прийомом препарату слід проконсультуватися з лікарем. 
Неактивні зелені таблетки плацебо, вкриті оболонкою, містять барвник жовтий «захід сонця», 
який може викликати алергічні реакції. 
 
 
3.  Як приймати лікарський засіб Вінес  
 
Завжди використовуйте цей лікарський засіб чітко до рекомендацій лікаря. У випадку сумнівів, 
слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
Кожен блістер містить 24 жовті таблетки, вкриті оболонкою, з діючою речовиною та 4 зелені 
таблетки плацебо, вкриті оболонкою. 
Таблетки Вінес, позначені двома різними кольорами, розташовані у відповідній послідовності. 
Блістер містить 28 таблеток. 
Слід приймати по одній таблетці Вінес на добу, за потреби запиваючи водою, Таблетки можна 
приймати незалежно від прийому їжі, але щодня приблизно в один і той же час. 
Важливо, щоб не переплутати таблетки: слід приймати жовті таблетки протягом перших 24 
днів, а зелені таблетки протягом останніх 4 днів. Потім слід відразу почати приймати таблетки 
з наступного блістера (24 жовті таблетки та 4 зелені таблетки). Між двома блістерами немає 
перерви в прийманні таблеток. 
У зв’язку з відмінністю складу таблеток важливо починати прийом таблеток з таблетки в 
лівому верхньому кутку блістера і приймати таблетки щодня. Таблетки слід приймати у 
відповідному порядку, як показано стрілками на опакованні. 
 
Приготування блістера 
Для полегшення контролю правильного прийому таблеток на упаковці знаходиться 7 наклейок 
у формі смужок з позначенням днів тижня. Виберіть одну смужку, яка починається з дня, коли 
пацієнтка хоче почати приймати таблетки. Наприклад, якщо розпочати приймати лікарський 
засіб в середу, слід використати наклейку з написом «ŚR».  
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Слід прикласти символ «Ö» на смужці до такого самого символу на блістері та приклеїти 
смужку в зону, обмежену чорною лінією (в рамці).  Назва кожного дня тижня відповідатиме 
певному стовпчику таблеток. 
 
Назва дня тижня над кожною таблеткою допоможе перевірити, правильність прийнятої 
таблетки в цей день. Слід дотримуватись напрямку відповідно до стрілки на блістері, доки 
пацієнтка не прийме всі 28 таблеток. 
Протягом 4 днів, коли пацієнтка приймає зелені таблетки плацебо (дні плацебо), має початися 
кровотеча (так звана кровотеча відміни). Зазвичай це починається на 2 або 3 день після 
прийому останньої жовтої таблетки з діючою речовиною лікарського засобу Вінес. Після 
прийому останньої зеленої таблетки плацебо слід розпочати наступний блістер, незалежно від 
того, закінчилася кровотеча чи ні. Це означає, що застосування таблеток із нового блістера 
завжди повинно починатися в один і той же день тижня, а кровотеча відміни має починатися в 
один і той же день кожного місяця. 
При такому застосуванні лікарський засіб Вінес захищає від вагітності також протягом 4 днів 
приймання таблеток плацебо. 
 
Коли можна починати приймати таблетки з першого блістера 
Якщо протягом попереднього місяця не використовувалися жодні гормональні контрацептиви 
Прийом лікарського засобу Вінес слід починати в перший день циклу (тобто в перший день 
менструальної кровотечі). Початок прийому лікарського засобу Вінес у перший день 
менструальної кровотечі дає негайний захист від вагітності. 
 
Перехід з іншого комбінованого гормонального контрацептиву: комбінованого орального 
контрацептиву, вагінального кільця або трансдермального пластиру на лікарський засіб Вінес 
Прийом лікарського засобу Вінес можна починати на наступний день після закінчення перерви 
в прийомі таблеток попереднього комбінованого орального контрацептиву (або після прийому 
останньої таблетки плацебо попереднього комбінованого орального контрацептиву). 
При переході з вагінального кільця або трансдермального пластиру слід дотримуватись 
вказівок лікаря. 
 
Перехід з методу, що містить лише прогестаген (таблетки, що містять лише прогестаген, 
ін’єкції, імплантати або внутрішньоматкова система, що вивільняє прогестаген) на 
лікарський засіб Вінес 
При переході на лікарський засіб Вінес з таблеток, що містять лише прогестаген, його можна 
почати приймати у будь-який день (у випадку імплантату або внутрішньоматкової системи - у 
день їх видалення, а у випдаку ін'єкції – в день коли мала бути виконана наступна ін'єкція). У 
всіх цих випадках слід використовувати додатковий метод контрацепції (наприклад, 
презервативи) протягом перших 7 днів прийому таблеток. 
 
Прийом лікарського засобу Вінес після викидня 
Слід дотримуватись вказівок лікаря. 
 
Прийом лікарського засобу Вінес після пологів 
Лікарський засіб Вінес можна почати приймати на 21. - 28-й день після пологів. У випадку 
початку приймання таблеток після 28 днів від пологів, слід використовувати бар’єрний метод 
контрацепції (наприклад, презервативи) протягом перших 7 днів використання лікарського 
засобу Вінес. 
Якщо пацієнтка вже мала статевий акт після пологів, перед початком прийому лікарського 
засобу Вінес (повторно) необхідно виключити вагітність або почекати до наступної 
менструальної кровотечі. 
 
Якщо пацієнтка годує груддю і хоче почати прийом лікарського засобу Вінес (повторно) після 
народження дитини 
Див. розділ «Грудне вигодовування». 
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У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Вінес 
Повідомлень про серйозні шкідливі побічні ефекти від вживання занадто великої кількості 
таблеток Вінес не надходило. 
Після одночасного прийому кількох таблеток лікарського засобу Вінес можуть виникнути такі 
симптоми, як нудота та блювота. У молодих дівчат може виникнути вагінальна кровотеча. 
У випадку прийому занадто великої кількості таблеток Вінес або проковтування дитиною, слід 
негайно звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Вінес 
Останні 4 таблетки в четвертому ряді на блістері є таблетками плацебо. Якщо пропустити одну 
з цих таблеток, це не вплине на ефективність лікарського засобу Вінес.  
Слід викинути пропущену таблетку плацебо. 
Якщо пацієнтка забула прийняти жовту таблетку з діючими речовинами (таблетки від 1 до 24 у 
блістері), слід дотримуватись інструкцій нижче: 
- Якщо прийом таблетки затримується менше ніж на 12 годин, то контрацептивний захист не 

знижується. 
Пацієнтка повинна прийняти пропущену таблетку, як тільки згадає, а наступні таблетки 
прийняти в звичайний час. 

- Якщо прийом таблетки затримується більше ніж на 12 годин, контрацептивний захист може 
бути зниженим. Чим більше таблеток пропущено, тим більший ризик завагітніти. 

Ризик неповного захисту від вагітності найбільший, якщо жовту таблетку пропустити на 
початку або в кінці опаковання. Тому слід дотримуватися таких правил: 
 
Пропущено більше однієї таблетки з блістера 
Слід звернутися до лікаря. 
 
Пропущена одна таблетка на 1-7 день (перший рядок) 
Слід прийняти пропущену таблетку, як тільки пацієнтка згадає про це, навіть якщо це означає 
прийняття 2 таблеток одночасно. Потім слід продовжувати прийом таблеток у звичайний час, 
та використовувати додатковий метод контрацепції (наприклад, презервативи) протягом 
наступних 7 днів. Якщо протягом тижня, що передує пропуску таблетки відбувся статевий акт, 
існує можливість завагітніти. У цьому випадку слід звернутися до лікаря. 
 
Пропущена одна таблетка на 8-14 день (другий рядок) 
Слід прийняти пропущену таблетку, як тільки пацієнтка згадає про це, навіть якщо це означає 
прийняття 2 таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в звичайний час. 
Контрацептивний захист не знижується, тому використання додаткового методу контрацепції 
не обов'язкове. 
 
Пропущена одна таблетка на 15-24 день (третій або четвертий рядок) 
Є дві можливості на вибір: 
1.  Слід прийняти останню пропущену таблетку, як тільки пацієнтка згадає про це, навіть якщо це 

означає прийняття 2 таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в звичайний час. 
Однак замість того, щоб приймати зелені таблетки плацебо з блістера, слід їх пропустити 
(викинути) і почати нове опаковання (день початку зміниться). 
Кровотеча відміни, найімовірніше, з'явиться після закінчення другого опаковання таблеток – під 
час прийому зелених таблеток плацебо, проте можуть з'явитись виділення або міжменструальні 
кровотечі під час прийому таблеток з другого блістера. 

2.  Також  можна припинити прийом жовтих таблеток з діючою речовиною з поточного опаковання і 
відразу перейти до прийому 4 зелених таблеток плацебо (перш ніж приймати таблетки плацебо 
слід записати день, коли пропущено прийом таблетки). Якщо пацієнтка хоче почати приймати 
наступне опаковання в той же день, що й раніше, таблетки плацебо слід приймати менше 4 днів. 

Якщо пацієнтка дотримується однієї з наведених вище рекомендацій, захист від вагітності діє. 
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Якщо пацієнтка забула прийняти будь-яку з таблеток у блістері і кровотеча  не почалася протягом днів 
плацебо, це може означати, що пацієнтка вагітна. Перед початком прийому таблеток з наступного 
блістера слід звернутися до лікаря. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ні 

Пропущено кілька 
жовтих таблеток з 
одного опаковання 

Слід звернутися за порадою до лікаря. 

Так 

Чи був статевий акт протягом тижня 
перед пропуском таблетки? 

на 1-7 день 

- Прийняти пропущену таблетку 
- Використовувати бар'єрний метод 

(презервативи) протягом наступних 7 
днів 

- Продовжити прийом таблеток із 
блістера 

- Прийняти пропущену таблетку та 
- Продовжити прийом таблеток із 

блістера 

- Прийняти пропущену таблетку та 
- Закінчити прийом жовтих таблеток із 

блістера 
- Викинути таблетки плацебо 
- Відразу почати приймати таблетки з 

наступного блістера 

або 

- Негайно припинити прийом таблеток із 
блістера  

- Почати приймати таблетки плацебо (не 
більше 4 днів, включаючи день 
пропущеної таблетки) 

- Потім почати приймати таблетки з 
наступного блістера 

на 8-14 день 

 

на 15-24 
день 

 

Пропущено 1 жовту 
таблетку (прийнята із 
запізненням більше 
12 годин) 
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Що робити у разі блювоти або сильної діареї 
Якщо блювота з'явилась протягом 3-4 годин після прийому жовтої таблетки з діючими 
речовинами або з'явилась сильна діарея, існує ризик того, що активні речовини з таблетки 
можуть не повністю всмоктатися в організм. 
Ситуація майже така сама, як у випадку пропуску таблеток. Якщо виникла блювота або діарея, 
слід якомога швидше прийняти ще одну жовту таблетку із резервного опаковання. Якщо це 
можливо, слід прийняти її протягом 12 годин після часу звичайного прийому таблетки. Якщо 
це неможливо або минуло більше 12 годин, слід діяти відповідно до вказівок у розділі 
«Пропуск прийому лікарського засобу Вінес». 
 
Відстрочення початку кровотечі відміни: що потрібно знати 
Навіть якщо це не рекомендовано, пацієнтка може відстрочити кровотечу, пропустивши 
прийом зелених таблеток плацебо з четвертого ряду і перейшовши відразу на новий блістер 
Вінес до його повного використання. Під час прийому таблеток з другого блістера можуть 
з'явитися легка кровотеча або кров'янисті виділення. Таблетки з другого блістера слід прийняти 
до кінця, включаючи 4 зелені таблетки плацебо з 4-го ряду. Потім слід розпочати приймати 
черговий блістер. 
Перш ніж прийняти рішення про пересування менструації можна проконсультуватись з 
лікарем. 
 
Зміна першого дня початку кровотечі відміни: що потрібно знати 
Якщо пацієнтка приймає таблетки відповідно до рекомендацій, кровотеча відміни почнеться 
протягом днів плацебо. Якщо пацієнтка хоче пересунути день початку кровотечі, потрібно 
зменшити кількість днів плацебо - при прийомі зелених таблеток плацебо - (але ніколи не 
можна їх збільшувати - це може бути максимум 4 дні!). Наприклад, якщо пацієнтка зазвичай 
починає прийом таблеток в п’ятницю, а хоче, щоб кровотеча починалася у вівторок (на 3 дні 
раніше), слід прийняти першу таблетку з наступної упаковки на 3 дні раніше, ніж зазвичай. 
Тоді кровотеча відміни може взагалі не виникнути. Однак може виникнути незначна кровотеча 
або виділення. 
У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Вінес 
Припинити прийом лікарського засобу Вінес можна в будь-який час. Якщо пацієнтка не хоче 
завагітніти, слід проконсультуватися з лікарем для рекомендації інших ефективних методів 
контролю народжуваності. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4.  Можливі побічні ефекти  
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
Якщо з'явились будь-які побічні ефекти, особливо важкі та стійкі, або зміни у стані здоров’я, 
які, на думку пацієнтки, пов’язані з використанням лікарського засобу Вінес, слід 
проконсультуватися з лікарем. 
 
Усі жінки, які застосовують комбіновані гормональні контрацептиви, мають підвищений ризик 
тромбоутворення у венах (венозна тромбоемболія) або в артеріях (артеріальна тромбоемболія). 
Додаткову інформацію щодо різних факторів ризику, пов’язаних із застосуванням 
комбінованих гормональних контрацептивів, див. у розділі 2 «Важлива інформація перед 
прийманням лікарського засобу Вінес». 

 
 



 14 

Часті побічні ефекти (можуть вражати до 1 з 10 осіб): 
- запалення піхви, включаючи грибкові інфекції піхви (кандидоз),  
- зміни настрою, включаючи депресію, сексуальні дисфункції (розлади лібідо), 
- запаморочення, 
- нудота,  
- блювота,  
- біль у животі, 
- неспокій, 
- головний біль, 
- акне,  
- біль грудей,   
- чутливість грудей,   
- виділення з молочних залоз,   
- болісні менструації, 
- зміни інтенсивності менструації, 
- зміни маси тіла, 
- набряки, 
 
Нечасті побічні ефекти (можуть вражати до 1 зі 100 осіб):  
- зміни апетиту,  
- зміни рівня жирів у крові,  
- мігрень,  
- високий кров'яний тиск, 
- біль в животі, викликаний спазмами м'язів живота,  
- гази,  
- шкірні висипання,  
- золотисто-коричневі плями на обличчі (хлоазма),  
- випадіння волосся,  
- збільшення кількості волосся на тілі. 
 
Рідкі побічні ефекти (можуть вражати до 1 з 1000 осіб):  
- дуже важка алергічна реакція з рідкісними випадками кропив’янки, болем через набряк шкіри 

та слизових оболонок (ангіоневротичний набряк) та симптомами з боку дихальної 
системи та кровообігу,  

- підвищення рівня глюкози в крові (непереносимість глюкози),  
- подразнення очей від контактних лінз,  
- жовтяниця, 
- вузлова лихоманка (вузлувата еритема), 
 -тромби у вені або артерії, наприклад:  

- у нозі або стопі (наприклад, тромбоз глибоких вен)  
- у легенях (наприклад, тромбоемболія легеневої артерії),  
- інфаркт, інсульт,  
- мікроінсульт або тимчасові симптоми інсульту, відомі як транзиторна ішемічна атака, 
- тромби в печінці, шлунку/кишечнику, нирках або оці.  

Ймовірність тромбоутворення може бути вищою, якщо у пацієнтки є будь-які інші стани, які 
підвищують цей ризик (див. розділ 2 для отримання додаткової інформації про фактори, що 
підвищують ризик тромбоутворення, та симптоми тромбу). 
 
Дуже рідкі побічні ефекти (можуть виникати в менше ніж 1 з 10000 осіб): 
- захворювання печінки,  
- системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак), 
- метаболічні захворювання, відомі як порфірія, 
- рухові розлади, 
- розлади очей 
- запалення підшлункової залози, 
- жовчнокам'яна хвороба і захворювання жовчного міхура, 
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- розлад шкіри,  
- порушення згортання крові, що спричиняють ниркову недостатність (гемолітико-уремічний 

синдром). 
 
Повідомлення про побічні ефекти  
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про 
побічні реакції можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських 
засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів.  
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Варшава  
Тел.: 22 49-21-301 
Факс: 22 49-21-309 
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5.  Як зберігати лікарський засіб Вінес  
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
Не зберігати при температурі вище 30°С. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від 
світла та вологи. 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонній коробці та блістері. Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
6.  Вміст опаковання та інша інформація  
 
Склад лікарського засобу Вінес 
- Активними речовинами лікарського засобу Вінес є гестоден (60 мікрограмів) та 

етинілестрадіол (15 мікрограмів) у кожній жовтій таблетці. 
- Допоміжні речовини: 

Активні таблетки, вкриті оболонкою: лактози моногідрат, мікрокристалічна целюлоза типу 
112, гідроксипропилметилцеллюлоза,  калію полакрилін, магнію стеарат, титану діоксид 
(Е171), триацетин, хіноліновий жовтий, барвник алюмінієвий (Е 104). 
Таблетки плацебо, вкриті оболонкою: мікрокристалічна целюлоза типу 12, безводна 
лактоза, желатинізований кукурудзяний крохмаль, магнію стеарат, колоїдний безводний 
діоксид кремнію, полівініловий спирт, діоксид титану (E171), макрогол 3350, тальк, 
індигокармін (E132), хіноліновий жовтий, барвник алюмінієвий (E104), оксид заліза 
чорний (E172), барвник жовтий «захід сонця», алюмінієвий (E110). 

 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Вінес та вміст опаковання 
 
Активна таблетка - це жовта таблетка, вкрита оболонкою, кругла, випукла з двох сторін, 
діаметром приблизно 5,5 мм. З однієї сторони знаходиться тиснення «G43», а друга сторона 
гладка. 
Таблетка плацебо: зелена, кругла, випукла з двох сторін таблетка, вкрита оболонкою, 
діаметром приблизно 6 мм, без тиснення. 
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Таблетки, вкриті оболонкою, Вінес, 60 мкг + 15 мкг упаковані в блістери з прозорої плівки 
ПВХ/Алюмінію. Кожен блістер упакований в саше з ламінованованого алюмінію. Блістери в 
саше упаковані в картонну коробку з інструкцією про застосування лікарського засобу, 
футляром для зберігання блістерів і наклейкою у вигляді смужок з днями тижня. 
 
Розмір опаковання: 
1 × (24 + 4) таблетки, вкриті оболонкою 
3 × (24 + 4) таблетки, вкриті оболонкою 
6 × (24 + 4) таблетки, вкриті оболонкою 
 
Не всі розміри упаковок можуть знаходитись в продажі. 
 
Відповідальний суб'єкт: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 
Виробник: 
Gedeon Richter Plc.  
Gyömrői út 19-21 
1103 Будапешт 
Угорщина 
 
 

Для отримання більш детальної інформації про лікарський засіб та його назви в інших державах-
членах Європейської економічної зони, слід звернутися до: 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відді 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org 
 
Дата оновлення останньої інструкції: грудень 2021 
(логотип відповідального суб'єкта) 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Мойлек, 500 мг, таблетки 
 

Meloxicamum 
 

Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію.  
Препарат слід завжди використовувати відповідно до опису в цій інструкції, або відповідно до 
рекомендацій лікаря або фармацевта.  
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову.  
- Для отримання поради або додаткової інформації слід звернутися до фармацевта. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які можливі побічні 

ефекти, не зазначені в цій інструкції, зверніться до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
- Якщо після 7 днів використання не настало покращення, або пацієнт відчуває погіршення, 

слід звернутися до лікаря. 
 

ЗМІСТ інструкції 
 
1. Що таке лікарський засіб Мойлек і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Мойлек 
3. ЯК приймати лікарський засіб Мойлек 
4. МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ 
5. Як зберігати лікарський засіб Мойлек 
6. Вміст опаковання та інша інформація 

 
 

1. Що таке лікарський засіб Мойлек і для чого він використовується 
 
Лікарський засіб Мойлек містить діючу речовину мелоксикам, що належить до групи 
нестероїдних протизапальних засобів з протизапальною, знеболюючою та жарознижувальною 
дією. Механізм протизапальної дії мелоксикаму полягає на периферійному пригніченні 
циклооксигенази ЦОГ-2 по відношенню до ЦОГ-1. 
 
Показання до застосування лікарського засобу Мойлек 
Як протизапальний і знеболюючий препарат застосовується при кістково-суглобових і м'язових 
болях у ревматоїдних і дегенеративних захворюваннях суглобів. 
 
Використовується у короткочасному лікуванні загострень симптомів ревматоїдних 
захворювань, таких як ревматоїдний артрит, ювенільний ревматоїдний артрит та анкілозуючий 
спондилоартрит.  
 
 
2.  Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Мойлек 
 
Коли не приймати лікарський засіб Мойлек 
- якщо пацієнтка знаходиться на останніх трьох місяцях вагітності, 
- не застосовувати дітям та молоді до 16 років, 
- якщо у пацієнта алергія на мелоксикам або будь-які інші компоненти цього лікарського засобу 

(вказані в пункті 6).  
- якщо у пацієнта алергія на аспірин або інші нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП),  
- якщо у пацієнта після прийому аспірину або інших нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) 

виникли будь-які з перерахованих нижче симптомів: 
- хрипи, стиснення в грудях, задишка (астма), 
- закладений ніс через набряк слизової оболонки носа (носові поліпи), 
- шкірні висипання (кропив'янка), 
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- раптовий набряк шкіри або слизових оболонок, наприклад, набряк навколо очей, 
обличчя, губ, ротової порожнини або горла, що може спричинити утруднення 
дихання (ангіоневротичний набряк) 

- якщо у пацієнта після попереднього лікування НПЗП були: 
- кровотеча зі шлунка або кишечника, 
- перфорація в шлунку або кишечнику, 

- якщо у пацієнта виразка шлунка або кровотеча зі шлунка або кишечника, 
- якщо у пацієнта була виразка в шлунку або кишечнику або кровотеча зі шлунково-

кишкового тракту (виразка або кровотеча, що було принаймні двічі), 
- якщо у пацієнта серйозні порушення функції печінки, 
- у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю, які не проходять діаліз, 
- якщо у пацієнта нещодавно була кровотеча в мозку (кровотеча з судин головного 

мозку), 
- якщо у пацієнта були інші кровотечі, 
- якщо у пацієнта тяжка серцева недостатність, 
- якщо у пацієнта непереносимість деяких цукрів, тому що продукт містить лактозу (див. також «Мойлек 

містить лактозу»). 
 
Якщо пацієнт не впевнений, чи його стосується будь-яке з перерахованого вище, слід 
звернутися до лікаря. 
 
Попередження та запобіжні заходи 
 
Попередження 
 
Прийом таких ліків, як Мойлек, може бути пов’язаний з дещо підвищеним ризиком серцевого 
нападу (інфаркту міокарда) або інсульту.  Цей ризик підвищується при тривалому прийомі 
високих доз лікарського засобу. Не використовувати вищі дози та не приймати засіб протягом 
довшого часу, ніж рекомендовано (див. розділ 3 «Як приймати лікарський засіб Мойлек»). 
 
Якщо у пацієнта є проблеми з серцем, перенесений інсульт або підозра, що ці захворювання можуть  
з'явитися, слід проконсультуватися з лікарем або фармацевтом щодо способу лікування.  
Наприклад, коли пацієнт: 
- має підвищений кров'яний тиск (артеріальна гіпертензія), 
- має підвищений рівень цукру в крові (цукровий діабет), 
- має високий рівень холестерину в крові (гіперхолестеринемія), 
- палить тютюн. 
 
Слід негайно припинити прийом лікарського засобу Мойлек, якщо пацієнт помітить кровотечу 
(що спричиняє смоляні випорожнення) або якщо у пацієнта існують виразки шлунково-кишкового 
тракту (що викликають біль у животі). 

У зв'язку з використанням лікарського засобу Мойлек повідомлялося про потенційно 
небезпечні для життя шкірні висипання (синдром Стівенса-Джонсона, токсичний 
епідермальний некроліз), які спочатку проявляються у вигляді червонуватих крапок або 
круглих плям на тілі, часто з центральними пухирями. Додаткові  симптоми, які можуть 
спостерігатися, включають виразки в ротовій порожнині , горлі, носі, на геніталіях та 
кон’юнктивіт (червоні та опухлі очі). Ці потенційно небезпечні для життя висипання на шкірі 
часто супроводжуються грипоподібними симптомами. Висипання може прогресувати до 
генералізованого утворення пухирів або лущення епідермісу. Найвищий ризик серйозних 
шкірних реакцій спостерігається в перші тижні лікування. Пацієнтам, у яких з'являється 
синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз під час прийому лікарського 
засобу Мойлек, лікування мелоксикамом не можна відновлювати. 
У разі висипання або вищезгаданих симптомів, слід припинити приймати лікарський засіб 
Мойлек та негайно звернутися до лікаря, повідомивши про прийом цього препарату. 
 
Лікарський засіб Мойлек не рекомендується для лікування гострих нападів болю. 
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Лікарський засіб Мойлек може маскувати симптоми інфекції (наприклад, лихоманку). 
Якщо пацієнт підозрює, що має інфекцію, слід звернутися до лікаря. 
 
Запобіжні заходи при застосуванні 
Через необхідність зміни лікування, слід звернутися до лікаря або фармацевта, перш ніж 
приймати Мойлек, у випадку: 
- якщо у минулому в пацієнта був езофагіт, гастрит або будь-яке інше захворювання 

шлунково-кишкового тракту, наприклад, виразковий коліт, хвороба Крона, 
- підвищеного кров'яного тиску (артеріальної гіпертензії), 
- застосування у людей похилого віку, 
- захворювання серця, печінки або нирок, 
- високого рівня глюкози (цукру) в крові (цукровий діабет), 
- зменшення об’єму циркулюючої крові (гіповолемія), яке може виникнути у випадку 

сильної крововтрати або опіку, хірургічного втручання або недостатнього споживання 
рідини, 

- діагностованої лікарем непереносимості деяких цукрів, через те, що препарат містить 
лактозу; 

- діагностованого лікарем підвищеного рівня калію в крові. 
 
У таких випадках лікар буде контролювати результати лікування. 
 
Взаємодія препарату Мойлек з іншими лікарськими засобами 
Лікарський засіб Мойлек може впливати на дію інших препаратів, а інші ліки можуть впливати на 
дію лікарського засобу Лізипрол. 
 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 
 
Зокрема, слід повідомити лікаря або фармацевта, якщо пацієнт приймає будь-які з наступних 
ліків: 
- інші нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП);  
- антикоагулянти; 
- препарати, що розчиняють згустки крові (тромболітики); 
- препарати для лікування захворювань серця та нирок; 
- кортикостероїди (наприклад, для лікування запалення або алергічних реакцій);  
- циклоспорин - використовується після пересадки органів або у випадку важких 

захворювань шкіри, ревматоїдного артриту або нефротичного синдрому;  
- сечогінні препарати; якщо пацієнт приймає такі ліки, лікар може контролювати функцію 

нирок; 
- препарати для лікування високого артеріального тиску (наприклад, бета-адреноблокатори);  
- літій (використовується для лікування психічних захворювань) 
– селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) – використовуються для 

лікування депресії; 
- метотрексат – використовується для лікування раку або тяжкого неконтрольованого 

захворювання шкіри та активного ревматоїдного артриту; 
- холестирамін (використовується для зниження рівня холестеролу);  
- якщо пацієнтка використовує внутрішньоматкові контрацептиви, відомі як спіралі. 
 
У випадку сумнівів щодо застосування лікарського засобу Мойлек, слід проконсультуватися з 
лікарем або фармацевтом. 
 
 
Вагітність, грудне вигодовування та вплив на репродуктивну здатність 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 
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Вагітність 
Якщо пацієнтка завагітніла під час прийому лікарського засобу Мойлек, слід повідомити про 
це лікаря. Протягом перших 6 місяців вагітності лікар може продовжувати призначати Мойлек 
у найнижчій ефективній дозі протягом найкоротшого можливого часу, якщо це необхідно. 
Якщо застосування мелоксикаму триває більше 48 годин, лікар може призначити 
ультразвукове дослідження, щоб перевірити кількість навколоплідних вод. Якщо амніотична 
рідина зменшується в об’ємі, прийом мелоксикаму необхідно припинити, оскільки це може 
бути ознакою проблем з нирками у дитини. 
 
Лікарський засіб Мойлек не можна приймати протягом останніх трьох місяців вагітності, 
оскільки він може мати серйозний вплив на дитину, особливо її систему кровообігу, дихальну 
систему та нирки, навіть після одного прийому. 
 
Грудне вигодовування 
Лікарський засіб Мойлек не рекомендується жінкам, які годують груддю. 
Слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей лікарський 
засіб. 
 
Фертильність 
Лікарський засіб Мойлек може ускладнити завагітнення. Слід повідомити лікаря, якщо 
пацієнтка планує вагітність або якщо має проблеми із завагітнінням. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Після прийому лікарського засобу Мойлек можуть виникнути порушення зору, включаючи 
затуманення зору, сонливість, запаморочення або інші порушення з боку центральної нервової 
системи. Якщо ці симптоми з'являються, не слід керувати автомобілем або працювати з 
механізмами. 
 
Мойлек містить моногідрат лактози. 
Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість деяких цукрів, перед прийомом лікарського 
засобу пацієнту слід проконсультуватися з лікарем. 
 
Лікарський засіб Мойлек містить натрій. 
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на таблетку, що фактично означає 
«препарат без натрію». 
 
 
3. Як приймати лікарський засіб Мойлек  
 
Цей лікарський засіб слід завжди використовувати відповідно до опису в цій інструкції, або 
відповідно до рекомендацій лікаря або фармацевта. У випадку будь-яких сумнівів, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
Рекомендована доза складає: 1 таблетку на добу. 
Пацієнти похилого віку: 1 таблетка (7,5 мг) на добу 
Пацієнти з нирковою недостатністю: не слід перевищувати дозу 7,5 мг на добу 
Пацієнти із захворюваннями печінки: не перевищувати дозу 7,5 мг на добу.  
 
Лікарський засіб Мойлек можна використовувати як продовження терапії після попереднього 
відвідування лікаря.  
Не приймати довше 7 днів без консультації з лікарем.  
 
Лікарський засіб Мойлек слід приймати під час їжі, запиваючи водою або іншою рідиною.  
 
Пацієнти з нирковою або печінковою недостатністю: див. розділ 2 «Важлива інформація перед 
прийманням лікарського засобу Мойлек». 
 



 5 

Застосування у дітей та підлітків 
Не застосовувати лікарський засіб Мойлек дітям та молоді до 16 років. 
 
Якщо пацієнт вважає, що дія лікарського засобу Мойлек занадто сильний або надто слабкий, 
або якщо не відчуває жодного покращення через кілька днів, слід звернутися до лікаря або 
фармацевта.  
 
Препарат приймається перорально. 
Препарат слід приймати під час їжі, запиваючи водою або іншою рідиною.  
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Мойлек 
У випадку прийоми дози більшої за призначену, або якщо є підозра на передозування, слід 
негайно звернутися до лікаря або до найближчого відділення невідкладної допомоги.  
 
Симптоми передозування НПЗП зазвичай обмежуються:  
− слабкістю (відчуття нестачі енергії), 
− сонливістю,  
− нудотою і блювотою,  
− біль в області шлунка (верхній частині живота). 
Ці симптоми зазвичай зникають після припинення прийому лікарського засобу Мойлек. У 
пацієнта може виникнути кровотеча зі шлунку або кишечнику (шлунково-кишкова кровотеча). 
 
Тяжке отруєння може призвести до серйозних побічних реакцій, викликаних лікарським 
засобом (див. пункт 4):  
− підвищений кров'яний тиск (гіпертензія), 
− гостра ниркова недостатність, 
− порушення функції печінки, 
− задишка або зупинка дихання (дихальна недостатність), 
− втрата свідомості (кома), 
− епілептичні припадки (судоми), 
− циркуляторний колапс (серцево-судинний колапс), 
− зупинка серця, 
− негайні алергічні реакції (гіперчутливість), включаючи: 

−  непритомність, 
−  задуху, 
−  шкірні реакції. 

 
Пропуск прийому лікарського засобу Мойлек 
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. Слід прийняти наступну дозу у 
встановлений час. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
 
4.  Можливі побічні ефекти  
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
 
Якщо виникла будь-яка з наведених нижче реакцій, слід припинити прийом лікарського 
засобу Мойлек та звернутися до лікаря або найближчої лікарні. 
 
Будь-які алергічні реакції (гіперчутливість), можуть мати такі симптоми:  
- шкірні реакції, такі як свербіж, утворення пухирів та лущення шкіри, які є потенційно 

небезпечними для життя (синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний 
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некроліз), пошкодження м’яких тканин (зміни слизової оболонки) або мультиформна 
еритема;  

 Мультиформна еритема – це важка алергічна реакція шкіри, яка викликає плями, червоні 
або фіолетові полоси або пухирі на шкірі; також може вражати губи, очі та інші вологі 
частини тіла; 

- набряк шкіри або слизових оболонок, наприклад набряк навколо очей, обличчя та губ, 
ротової порожнини або горла, що може утруднювати дихання, набряк щиколоток і 
гомілок (набряк нижніх кінцівок); 

- задишка або напад астми;  
- запалення печінки, яке може викликати такі симптоми, як: 

-  пожовтіння шкіри або очей (жовтяниця); 
-  біль у животі; 
-  втрата апетиту; 

 
Будь-які побічні ефекти з боку травного тракту, зокрема: 
- кровотеча (викликає смоляні випорожнення), 
- виразки в травному тракті (що викликають біль у шлунку). 
 
Шлунково-кишкова кровотеча, виразка або перфорація шлунково-кишкового тракту можуть бути 
тяжкими та потенційно летальними, особливо у літніх людей. 
 
Якщо у пацієнта раніше були будь-які розлади травної системи через тривалий прийом НПЗП, слід 
негайно звернутися до лікаря, особливо якщо пацієнт похилого віку. Лікар може одночасно 
стежити за прогресом лікування. 
 
Якщо застосування лікарського засобу Мойлек викликає порушення зору, не слід керувати 
автомобілем або працювати з механізмами. 
 
 
Загальні побічні ефекти нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) 
 
Застосування деяких нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) може бути пов’язане з 
невеликим підвищенням ризику закупорки артерій (тромбоз), наприклад, інфарктом міокарда 
або інсультом, особливо при застосуванні високих доз і тривалого лікування. 
 
Повідомлялося про набряки, артеріальну гіпертензію та серцеву недостатність у зв’язку 
з лікуванням НПЗП. 
 
Найбільш часто спостерігаються побічні ефекти пов’язані з травною системою (шлунково-
кишкові розлади): 
- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, 
- перфорація кишкової стінки або шлунково-кишкова кровотеча (іноді летальна, особливо у 

літніх людей). 
 
Повідомлялося про такі побічні ефекти після прийому НПЗП:  
- будота та блювота,  
- рідкі випорожнення (діарея),  
- метеоризм з газами,  
- запори, 
- розлад травлення (диспепсія), 
- біль у животі, 
- смолисті випорожнення внаслідок шлунково-кишкової кровотечі,  
- кривава блювота, 
- виразковий стоматит,  
- гостре запалення шлунково-кишкового тракту (наприклад, загострення коліту або 

загострення хвороби Крона). 
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Рідше спостерігався гастрит. 
 
Побічні ефекти мелоксикаму - діючої речовини лікарського засобу Мойлек 
 
Дуже часто: тобто можуть з'являтися частіше ніж в 1 з 
10 пацієнтів:  
Розлади шлунково-кишкового тракту, такі як: 
-розлади травлення (диспепсія), 
- нудота та блювота  
- біль у животі,  
- запори,  
- метеоризм,  
- рідкі випорожнення (діарея). 
 
Часто: можуть з'являтися в 1 зі 100 пацієнтів: 
-  головний біль. 
 
Нечасто: можуть з'являтися в 1 до з 1000 пацієнтів: 
- запаморочення (відчуття пустоти в голові), 
- відчуття запаморочення або крутіння (пов'язані з внутрішнім вухом), 
- сонливість (млявість), 
- анемія (зниження рівня гемоглобіну), 
- підвищення кров'яного тиску (артеріальна гіпертензія), 
- почервоніння обличчя (тимчасове почервоніння обличчя та шиї), 
- затримка натрію і води, 
- підвищення рівня калію (гіперкаліємія). Це може призвести до таких симптомів, як: 

-   аритмія серця, 
-   прискорене серцебиття (коли пацієнт відчуває, що серце б'ється частіше, ніж 

зазвичай), 
-   м’язова слабкість, 

- відрижка (рефлюкс їжі зі шлунка в стравохід),  
- гастрит, 
- шлунково-кишкові кровотечі, 
- запалення слизової оболонки ротової порожнини, 
- негайні алергічні реакції (гіперчутливість),  
- свербіж, 
- шкірні висипання, 
- набряки через затримку рідини, включаючи набряки гомілковостопних суглобів або ніг 

(набряк нижніх кінцівок), 
- раптовий набряк шкіри або слизових оболонок, наприклад, набряк навколо очей, обличчя, губ, 

ротової порожнини або горла, що може спричинити утруднення дихання 
(ангіоневротичний набряк), 

- тимчасові порушення функціональних проб печінки (наприклад, підвищення 
рівня печінкових ферментів, таких як амінотрансферази, або підвищення 
рівня жовчного пігменту - білірубіну); лікар може виявити ці зміни за 
допомогою аналізу крові, 

- порушення лабораторних аналізів функції нирок (наприклад, підвищення рівня 
креатиніну або сечовини). 
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Рідко: можуть з'являтися в 1до 10 з 10000 пацієнтів: 
- розлади настрою, 
- нічні кошмари, 
- порушення морфології крові, зокрема: 

-   неправильний мазок крові, 
-   зниження кількості лейкоцитів (лейкоцитопенія), 
-   зниження кількості тромбоцитів в крові (тромбоцитопенія). 
Ці побічні ефекти можуть призвести до підвищеного ризику інфекції та таких симптомів, 
як синці або носова кровотеча. 

- дзвін у вухах (шум у вухах),  
- відчуття серцебиття (пальпітації), 
- виразка шлунка або дванадцятипалої кишки, 
- езофагіт, 
- поява нападів астми (у людей з алергією на аспірин або інші НПЗП), 
- утворення пухирів на шкірі або лущення шкіри (синдром Стівенса-Джонсона та токсичний 

епідермальний некроліз)  
- кропив’янка, 
- порушення зору, зокрема: 

-   нечітке бачення, 
-   кон'юнктивіт (запалення очного яблука або повік),  

- коліт. 
 
 
Дуже рідко: тобто можуть з'являтися рідше ніж в 1 з 10000 пацієнтів:  
- реакції утворення пухирів на шкірі та мультиформна еритема.  

Мультиформна еритема – це важка алергічна реакція шкіри, яка викликає плями, червоні 
або фіолетові полоси або пухирі на шкірі. Також може з'явитися на губах, очах та інші 
вологих частинах тіла.  

- гепатит. Може викликати такі симптоми, як: 
- пожовтіння шкіри та очних яблук (жовтяниця), 
- біль у животі, 
- втрата апетиту, 

- гостра ниркова недостатність, особливо у пацієнтів з такими факторами ризику, як 
захворювання серця, цукровий діабет та захворювання нирок,  

- перфорація кишкової стінки. 
 
 
Частота невідома: не можна оцінити за наявними даними 
- стан сплутаності, 
- дезорієнтація, 
- задишка та шкірні реакції (анафілактичні та/або анафілактоїдні реакції), висипання, 

спричинені впливом сонячного світла (реакції фоточутливості), 
- серцева недостатність у зв’язку з лікуванням НПЗП, 
- повна втрата певних типів білих кров’яних тілець (агранулоцитоз), особливо у пацієнтів, 

які приймають мелоксикам разом з іншими препаратами, здатними пригнічувати або 
руйнувати кістковий мозок (мієлотоксичні препарати). Це може викликати: 
- раптову лихоманку, 
- біль у горлі, 
- інфекції, 

- запалення підшлункової залози. 
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Побічні ефекти нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), які ще не зареєстровані 
після застосування мелоксикаму: 
Гостра ниркова недостатність внаслідок зміни структури нирок: 
- дуже рідкі випадки запалення нирок (інтерстиціальний нефрит), 
- некроз деяких клітин у нирках (гострий клубочковий або папілярний  

некроз), 
- білок у сечі (нефротичний синдром з протеїнурією). 
 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії 
лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення 
та біоцидних препаратів.  
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5.  Як зберігати лікарський засіб Мойлек 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Особливих рекомендацій щодо зберігання немає.  
 
Не використовувати цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонному опакованні після: «EXP». Термін придатності означає останній день вказаного 
місяця. 
 
Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати 
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити 
навколишнє середовище. 
 
 
6.  Вміст опаковання та інша інформація  
 
Склад лікарського засобу Мойлек 
- Діюча речовина лікарського засобу - мелоксикам. Кожна таблетка містить 7,5 мг 
мелоксикаму. 
 
- Допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид 

колоїдний безводний, магнію стеарат, натрію цитрат, кросповідон. 
 

Зовнішній вигляд лікарського засобу Мойлек та вміст опаковання 
Світло-жовті, круглі, злегка випуклі з двох сторін таблетки, з тисненням «B 18» з одного боку. 
В зовнішньому опакованні (картонна коробка) міститься 10, 20 або 30 таблеток та інструкція 
для пацієнта. 
 

Не всі розміри опаковань можуть знаходитись в продажі. 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Відповідальний суб'єкт та виробник 

 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
тел.: (22) 755 50 81 

 
Для отримання більш детальної інформації щодо лікарського засобу звертайтеся до: 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22) 755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
 
 
Дата оновлення останньої інструкції: січень 2022 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 



 

Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Заранта, 5 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Заранта, 10 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Заранта, 15 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Заранта, 20 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Заранта, 30 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Заранта, 40 мг, таблетки, вкриті оболонкою 

 
Rosuvastatinum 

 
 
Слід уважно прочитати цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона 
містить важливу інформацію для пацієнта. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову.  
- У випадку будь-яких додаткових сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові.  
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4.  
 
Зміст інструкції 
 
1. Що таке лікарський засіб Заранта і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Заранта   
3. Як приймати лікарський засіб Заранта  
4. Можливі побічні ефекти  
5. Як зберігати лікарський засіб Заранта  
6. Вміст опаковання та інша інформація 

 
 

1. Що таке лікарський засіб Заранта і для чого він використовується 
 
Лікарський засіб Заранта належить до групи ліків, які називають статини.  
 
Пацієнту рекомендовано використовувати лікарський засіб Заранта, якщо: 
• у пацієнта високий рівень холестерину. Це означає, що існує ризик інфаркту або 

інсульту. Лікарський засіб Заранта використовується у дорослих, підлітків та дітей віком 
від 6 років для лікування високого рівня холестерину.  

 
Пацієнту прописано приймати статини, якщо зміна його дієти та збільшення кількості фізичних 

вправ виявилися недостатніми для контролю рівня холестерину в крові. Під час прийому 
лікарського засобу Заранта слід продовжувати дієту з низьким вмістом холестерину та 
виконувати фізичні вправи. 

Або 
• Коли у пацієнта є інші фактори, які підвищують ризик інфаркту, інсульту або схожих 

захворювань. 
 
Інфаркт міокарда, інсульт та інші проблеми можуть бути викликані атеросклерозом. 
Атеросклероз є результатом утворення атеросклеротичних бляшок у кровоносних судинах. 
 



 

Чому важливий постійний прийом лікарського засобу Заранта 
Лікарський засіб Заранта використовується для отримання правильного рівня жирових речовин 
у крові. Найпоширенішою з них є холестерин. 
У крові містяться різні види холестерину: так званий «поганий» холестерин (ЛПНЩ) і 
«хороший» холестерин (ЛПВЩ). 
• Лікарський засіб Заранта може знизити рівень «поганого» холестерину та підвищити рівень 

«хорошого» холестерину. 
• Дія лікарського засобу Заранта полягає у зменшенні вироблення організмом «поганого» 

холестерину. Також він сприяє виведенню «поганого» холестерину з крові. 
 
У більшості людей високий рівень холестерину не змінює самопочуття, оскільки не викликає 
жодних симптомів. Однак, якщо це не лікувати, на стінках кровоносних судин можуть 
накопичуватися жирові відкладення і судини звужуватимуться. 
Іноді звужені кровоносні судини можуть закупорюватися, порушуючи кровопостачання серця 
або мозку, що призводить до інфаркту або інсульту. Отримання правильних показників 
холестерину в крові знижує ризик серцевого нападу, інсульту або схожих захворювань. 
Навіть якщо після приймання лікарського засобу Заранта рівень холестерину буде правильним, 
слід продовжувати його приймати. Це запобігає повторному росту рівня холестерину, що 
призводить до накопичення жирових речовин. Слід припинити приймати цей лікарський засіб, 
якщо лікар сказав це зробити або якщо пацієнтка завагітніла. 
 
 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Заранта 
 
Коли не приймати лікарський засіб Заранта: 
- якщо у пацієнта алергія на розувастатин або будь-які інші компоненти цього лікарського 

засобу (вказані в пункті 6); 
- якщо у пацієнта будь-коли виникало сильне шкірне висипання або лущення шкіри, 

пухирі та/або виразки у ротовій порожнині після прийому лікарського засобу Заранта або 
інших препаратів, що містять розувастатин; 

- якщо пацієнтка вагітна або годує груддю. Якщо жінка, яка приймає лікарський засіб 
Заранта завагітніє, слід негайно припинити його прийом та повідомити лікаря. Жінки, які 
використовують лікарський засіб Заранта, повинні використовувати ефективні засоби 
контрацепції; 

- якщо у пацієнта важкі захворювання печінки; 
- якщо у пацієнта важкі захворювання нирок; 
- якщо пацієнт страждає від повторюваних або незрозумілих м’язових захворювань чи 

болю; 
- якщо пацієнт приймає комбінацію препаратів софосбувір/велпатасвір/воксилапревір 

(застосовується при запаленні печінки, що називається гепатитом С); 
- якщо пацієнт приймає препарати, що містять речовину під назвою циклоспорин 

(лікарський засіб, який використовується, наприклад, після трансплантації органів). 
 
Якщо будь-що з перерахованого вище стосується пацієнта або пацієнт сумнівається у цьому, 
слід звернутися до лікаря. 
 
Не використовуйте дози 30 мг або 40 мг (дві найсильніші дози) лікарського засобу Заранта у 
наступних випадках: 

- якщо пацієнт має захворювання нирок середньої тяжкості (у випадку сумнівів слід 
звернутися до лікаря), 

- якщо у пацієнта захворювання щитовидної залози, 
- якщо у пацієнта періодичні або незрозумілі недуги чи болі в м’язах, або якщо в минулому 

у пацієнта або членів його родини були захворювання м’язів або порушення роботи м'язів 
під час попереднього лікування іншими препаратами для зниження рівня холестерину, 

- якщо пацієнт регулярно вживає велику кількість алкоголю, 



 

- якщо пацієнт родом з Азії (Японія, Китай, Філіппіни, В’єтнам, Корея чи Індія), 
- якщо пацієнт приймає інші ліки, які називаються фібрати, для зниження рівня 

холестерину. 
 

Якщо будь-що з перерахованого вище стосується пацієнта або пацієнт сумнівається у цьому, 
слід звернутися до лікаря.  
 
Попередження та запобіжні заходи 
Перед початком приймання лікарського засобу Заранта слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом: 
 
Слід дотримуватись особливої обережності, використовуючи лікарський засіб Заранта: 
- якщо у пацієнта є захворювання нирок; 
- якщо у пацієнта важкі захворювання печінки; 
- якщо у пацієнта періодичні або незрозумілі недуги чи болі в м’язах, або якщо в минулому 

у пацієнта або членів його родини були захворювання м’язів або порушення роботи м'язів 
під час попереднього лікування іншими препаратами для зниження рівня холестерину. 
Слід негайно звернутися до лікаря, якщо у пацієнта виникли незрозумілі недуги чи болі в 
м'язах, особливо якщо пацієнт почувається погано та має лихоманку. Також слід 
повідомити лікаря або фармацевта, якщо пацієнт відчуває постійну м’язову слабкість. 
Для діагностики та лікування цих станів можуть знадобитися додаткові обстеження та 
прийом додаткових препаратів; 

- якщо пацієнт регулярно вживає велику кількість алкоголю; 
- якщо у пацієнта захворювання щитовидної залози; 
- якщо пацієнт приймає препарати для зниження холестерину з групи фібратів. Слід 

уважно прочитати цю інструкцію, навіть якщо раніше пацієнт приймав інші препарати 
для зниження рівня холестерину; 

- якщо пацієнт приймає ліки для лікування ВІЛ або гепатиту С, наприклад, ритонавір з 
лопінавіром та/або атазанавіром, слід ознайомитися з інформацією в пункті: Взаємодія 
препарату Заранта з іншими лікарськими засобами; 

- якщо пацієнт приймає або приймав протягом останніх 7 днів препарат під назвою 
фузидова кислота (засіб для лікування бактеріальних інфекцій) перорально або 
ін’єкційно. Комбінована терапія фузидовою кислотою та лікарським засобом Заранта 
може призвести до серйозних проблем з м’язами (рабдоміоліз); 

- якщо пацієнту більше 70 років (оскільки лікар повинен визначити правильну початкову 
дозу лікарського засобу Заранта); 

- якщо у пацієнта тяжка дихальна недостатність; 
- якщо пацієнт родом з Азії (Японія, Китай, Філіппіни, В’єтнам, Корея чи Індія). Лікар 

повинен визначити правильну початкову дозу лікарського засобу Заранта. 
 
При застосуванні розувастатину повідомлялося про серйозні шкірні реакції, включаючи 
синдром Стівенса-Джонсона та реакцію на ліки з еозинофілією та системними симптомами 
(DRESS). У випадку появи будь-яких симптомів, описаних в розділі 4, слід припинити прийом 
лікарського засобу Заранта та негайно звернутися до лікаря. 

 
Якщо пацієнт вважає, що має будь-які з перерахованих вище проблем (або має якісь інші 
сумніви), не слід приймати лікарський засіб Заранта в дозі 30 мг або 40 мг (дві найміцніші 
дози), а перед прийомом лікарського засобу Заранта в будь-якій дозі слід проконсультуватися  
з лікарем або фармацевтом. 
 

У невеликої кількості людей статини можуть впливати на функції печінки. Для підтвердження 
цього виконується простий аналіз крові, щоб перевірити активність печінкових ферментів. З 
цієї причини лікар зазвичай рекомендує виконати цей аналіз крові (проби функції печінки) 
перед та під час лікування лікарським засобом Заранта. 
 



 

Якщо у пацієнта цукровий діабет або він у групі ризику з розвитку цукрового діабету, лікар 
повинен уважно спостерігати за пацієнтом під час прийому цього лікарського засобу. Пацієнт 
ризикує захворіти на цукровий діабет, якщо у нього високий рівень цукрів і жирів в крові, 
надмірна вага і високий кров’яний тиск.  
 
Діти та молодь 
- Пацієнти віком до 6 років: лікарський засіб Заранта не слід застосовувати дітям 

віком до 6 років. 
- Пацієнти віком до 18 років: лікарський засіб Заранта в дозі 30 мг або 40 мг не слід 

застосовувати дітям та підліткам віком до 18 років. 
 
Взаємодія препарату Заранта з іншими лікарськими засобами  
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  
Слід повідомити лікаря, якщо пацієнт приймає будь-які з перерахованих нижче препаратів, 
оскільки лікарський засіб Заранта може змінити дію цих препаратів або ці препарати можуть 
змінити дію лікарського засобу Заранта: 
- циклоспорин (застосовується, наприклад, після трансплантації органів; підвищує рівень 

розувастатину в крові), 
- варфарин, тикагрелор або клопідогрель (або будь-який інший препарат, що розріджує 

кров; ефект розрідження крові може посилюватися при одночасному застосуванні з 
розувастатином), 

- фібрати, такі як гемфіброзил, фенофібрат (використовуються для зниження рівня 
холестерину) або будь-які інші ліки для зниження рівня холестерину в крові (наприклад, 
езетиміб) – рівень розувастатину в крові підвищується,  

- ліки від розладу шлунка (наприклад, ліки для нейтралізації соляної кислоти в шлунку; 
рівень розувастатину в крові знижується), 

- еритроміцин (антибіотик; рівень розувастатину в крові знижується),  
- оральні контрацептиви (протизаплідні таблетки; рівень гормону, що виділяється з 

таблеток, в крові підвищується), 
- замісна гормональна терапія (підвищується рівень гормону в крові), 
- регорафеніб, даролутамід (використовується для лікування раку),  
- будь-який з наведених нижче препаратів, що використовуються для лікування вірусних 

інфекцій, включаючи ВІЛ або гепатит С, призначаються окремо або в комбінації з 
іншими ліками (див.: «Попередження та запобіжні заходи»): ритонавір, лопінавір, 
атазанавір, софосбувір, воксилапревір, типранавір, омбітасвір, паритапревір, 
дасабувір, велпатасвір, гразопревір, елбасвір, глекапревір, пібрентасвір (рівень 
розувастатину в крові підвищується), 

- противірусні препарати, що використовується для лікування гепатиту С; рівень 
розувастатину в крові може підвищитися, 

- якщо для лікування бактеріальних інфекцій пацієнт має приймати фузидову кислоту 
перорально, слід тимчасово припинити прийом цього лікарського засобу. Лікар скаже, 
коли безпечно відновити лікування лікарським засобом Заранта. Застосування 
лікарського засобу Заранта в комбінації з фузидовою кислотою рідко може призвести 
до м’язової слабкості, болючості або болю м'язів (рабдоміоліз). Див. пункт 4 для 
отримання додаткової інформації про рабдоміоліз. 

 
 
Лікарський засіб Заранта з їжею, напоями та алкоголем 
 
Лікарський засіб Заранта можна приймати з їжею або без їжі. 
Під час лікування лікарським засобом Заранта слід уникати регулярного вживання великої 
кількості алкоголю. 
 



 

Вагітність і грудне вигодовування 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 
Лікарський засіб Заранта не слід приймати під час вагітності або годування груддю. Якщо під 
час прийому лікарського засобу Заранта пацієнтка завагітніла, негайно слід припинити прийом 
препарату та звернутися до лікаря. Під час прийому лікарського засобу Заранта слід уникати 
вагітності, використовуючи ефективну контрацепцію. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Більшість людей можуть керувати автомобілем та працювати з механізмами під час прийому 
лікарського засобу Заранта – він не вплине на їхні можливості. Однак у деяких пацієнтів під час 
лікування лікарським засобом Заранта виникають запаморочення. Якщо пацієнт відчуває 
запаморочення, слід звернутися до лікаря, перш ніж керувати автомобілем або працювати з 
механізмами.  
 
Лікарський засіб Заранта містить лактозу 
Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість деяких цукрів (наприклад, лактози), пацієнт 
має проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей препарат. 
 
3.  Як приймати лікарський засіб Заранта  
 
Завжди слід приймати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря або фармацевта. У 
випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Рекомендовані дози в дорослих пацієнтів 
Використання лікарського засобу Заранта для лікування високого рівня холестерину: 
 
Початкова доза 
Лікування слід починати з дози 5 мг або 10 мг, навіть якщо пацієнт раніше приймав вищі дози 
інших препаратів, що знижують рівень холестерину (статини). Початкова доза залежить від: 
- рівня холестерину у пацієнта, 
- ступеню ризику інфаркту або інсульту, 
- наявності в пацієнта факторів, що збільшують піддатливість до побічних ефектів.  
 
Слід запитати лікаря, яка початкова доза лікарського засобу Заранта найбільш відповідна для 
пацієнта.  
Лікар може вирішити про призначення найнижчої дози (5 мг), якщо: 
- пацієнт родом з Азії (Японія, Китай, Філіппіни, В’єтнам, Корея чи Індія), 
- пацієнту більше 70 років, 
- у пацієнта захворювання нирок помірної інтенсивності, 
- у пацієнта є ризик розвитку м’язового болю (міопатія). 
 
Збільшення дози та максимальної дози 
Лікар може прийняти рішення про збільшення дози з метою переконатися, що доза лікарського 
засобу Заранта підходить пацієнту.  
Інтервал між коригуванням дози становить чотири тижні. 
Якщо пацієнт почав з дози 5 мг, лікар може вирішити збільшити її до 10 мг, потім до 15 мг або 
20 мг, а потім до 30 мг або 40 мг, якщо це необхідно. Якщо пацієнт почав лікування з дози 10 
мг, лікар може вирішити збільшити її до 20 мг, а потім до 40 мг, якщо це необхідно. 
Максимальна добова доза лікарського засобу Заранта становить 40 мг. Її застосовують у 
пацієнтів з високим рівнем холестерину та з високим ризиком інфаркту або інсульту, у яких 
рівень холестерину недостатньо знизився при дозі 20 мг. 
 



 

Прийом лікарського засобу Заранта для зниження ризику інфаркту, інсульту або схожих 
захворювань: 
Рекомендована доза становить 20 мг на добу. Однак лікар може вирішити використовувати 
меншу дозу, якщо у пацієнта є будь-який з факторів, описаних вище. 
 
Застосування у дітей та підлітків  
Рекомендовані дози у дітей та молоді віком 6-17 років 
Діапазон доз для дітей та підлітків віком від 6 до 17 років становить від 5 до 20 мг 1 раз на 
добу. 
Зазвичай початкова доза становить 5 мг 1 раз на добу. Лікар може поступово збільшувати дозу 
лікарського засобу Заранта відповідно до потреб пацієнта.  
Максимальна добова доза Заранти становить 10 мг або 20 мг для дітей та молоді віком від 6 до 
17 років залежно від типу захворювання, яке лікується.  
Лікарський засіб слід приймати один раз на добу.  
Таблетки Заранта міцністю 30 мг або 40 мг не слід застосовувати дітям та підліткам віком до 18 
років. 
  
Прийом лікарського засобу 
Таблетки слід ковтати цілими, запиваючи водою.  
Лікарський засіб Заранта слід приймати один раз на добу. Лікарський засіб Заранта можна 
приймати в будь-який час, незалежно від прийому їжі.  
Рекомендується приймати препарат в один час, щоб краще про це пам'ятати. 
 
Регулярні аналізи на рівень холестерину 
Слід регулярно проходити обстеження та здавати аналізи крові, щоб переконатися, що рівень 
холестерину знизився і є нормальним. 
Лікар може збільшити дозу лікарського засобу Заранта відповідно до потреб пацієнта. 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Заранта  
Слід звернутися до лікаря або найближчої лікарні.  
Якщо пацієнт знаходиться в лікарні або лікується від іншого захворювання, слід повідомити 
медичний персонал, що він приймає лікарський засіб Заранта. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Заранта 
Слід прийняти наступну дозу в звичайний час. Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати 
пропущену. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Заранта 
Слід повідомити лікаря, якщо пацієнт хоче припинити прийом лікарського засобу Заранта. 
Рівень холестерину може знову підвищитися, якщо припинити приймати лікарський засіб 
Заранта. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4.  Можливі побічні ефекти  
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
 
Важливо, щоб пацієнт знав, які побічні ефекти можуть виникнути. Зазвичай вони легкі і 
зникають через короткий час. 
 
 



 

Слід припинити прийом лікарського засобу Заранта та негайно звернутися за медичною 
допомогою, якщо у пацієнта виникла будь-яка з наступних алергічних реакцій: 
- утруднене дихання з або без набряку обличчя, губ, язика та/або горла, 
- набряк обличчя, губ, язика та/або горла, що може спричинити утруднення при ковтанні, 
- дуже сильний свербіж шкіри, 
- червоні, плоскі, дископодібні або круглі плями на тілі, часто з пухирями всередині, 

лущенням шкіри, виразками в ротовій порожнині, горлі, носі, на геніталіях та очах. Цим 
серйозним висипанням на шкірі може передувати лихоманка та грипоподібні симптоми 
(синдром Стівенса-Джонсона).  

- поширені висипання, висока температура тіла та збільшення лімфатичних вузлів 
(синдром DRESS або синдром гіперчутливості до ліків).  

 
Також слід припинити прийом лікарського засобу Заранта та негайно звернутися до 
лікаря, якщо у пацієнта з’являться недуги або болі м'язів, які тривають довше, ніж 
очікувалося, оскільки може відбутися розрив м’язів. М’язові симптоми частіше 
зустрічаються у дітей та підлітків, ніж у дорослих пацієнтів. Як і при застосуванні інших 
статинів, побічні ефекти, пов'язані з м'язами, були зареєстровані у дуже невеликої кількості 
пацієнтів. Рідко у цих пацієнтів були потенційно небезпечні для життя пошкодження 
м’язів, відомі як рабдоміоліз. Слід припинити прийом лікарського засобу Заранта та 
негайно звернутися до лікаря, якщо у пацієнта з’явилися висипання та розлади 
суглобів. Це можуть бути симптоми вовчакоподібного синдрому з проблемами з клітинами 
крові. 
 
Рідкі побічні ефекти: можуть 
з'явитись не частіше ніж в 1 з 10 
пацієнтів 

Головний біль 
Біль у животі 
Запори 
Нудота 
Болі у м'язах 
Слабкість 
Запаморочення 
Збільшення кількості білка в сечі. Як правило, цей симптом 
зникає сам по собі без необхідності припинення прийому 
таблеток Заранта (Цей побічний ефект є частим при застосуванні 
добової дози понад 20 мг). 
 
Цукровий діабет. Цей побічний ефект більш ймовірний, якщо у 
пацієнта високий рівень цукрів і жирів в крові, надмірна вага і 
високий кров’яний тиск. Під час прийому цього лікарського 
засобу пацієнти повинні перебувати під наглядом лікаря. 
 

Нечасті побічні ефекти: можуть 
з'явитись в менше ніж 1 зі 100 
пацієнтів 

        Висипання, свербіж та кропив'янка  
Збільшення кількості білка в сечі. Як правило, цей симптом 
зникає сам по собі без необхідності припинення прийому 
таблеток Заранта (Цей побічний ефект є нечастим при 
застосуванні добової дози 20 мг або меншої). 

Рідкі побічні ефекти: можуть 
з'явитись не частіше ніж в 1 з 1000 
пацієнтів 

Тяжка алергічна реакція - ознаки включають набряк обличчя, губ, 
язика та/або горла, утруднення ковтання та дихання, сильний 
свербіж шкіри (з випуклими грудками). Якщо пацієнт підозрює, 
що у нього алергічна реакція, слід негайно припинити прийом 
лікарського засобу Заранта та звернутися за медичною 
допомогою. 
Вовчакоподібний синдром (включаючи висипання, захворювання 
суглобів та вплив на клітини крові). 
Ураження м’язів у дорослих – слід дотримуватись заходів 
обережності, припинити прийом лікарського засобу Заранта та 
негайно звернутися до лікаря, якщо пацієнт відчуває біль або 
інші патологічні стани у м’язах без причини, які тривають довше, 



 

ніж очікувалося. 
Розрив м’язу 
Сильний біль у животі (панкреатит) 
Підвищення рівня печінкових ферментів у крові 
Зниження кількості тромбоцитів у крові, що збільшує ризик 
кровотечі або виникнення синців. 

Дуже рідкі побічні ефекти: можуть 
з'явитись в частіше ніж в 1 з 10000 
пацієнтів 

Пожовтіння шкіри або очей (жовтяниця) 
Гепатит 
Сліди крові в сечі 
Пошкодження нервів (полінейропатія)  
Біль у суглобах 
Втрата пам'яті 
Збільшення грудей у чоловіків (гінекомастія). 

Частота невідома Депресія 
Порушення сну (включаючи безсоння та кошмари), 
Кашель 
Рідкі випорожнення (діарея) 
Набряк 
Сексуальні проблеми 
Проблеми з диханням (непродуктивний кашель та/або задишка 
або лихоманка) 
Оніміння, поколювання, біль та/або відчуття печіння в руках 
та/або ногах (периферична нейропатія) 
Порушення сухожиль, у деяких випадках ускладнені розривом 
сухожилля. 

 Постійна м’язова слабкість 
Потовщення підтримуючої тканини між повітряними мішками 
легень (інтерстиціальна хвороба легень) з такими симптомами, як 
задишка, кашель, лихоманка, втома та втрата ваги. 

 
Повідомлення про побічні ефекти 
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про 
побічні реакції можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських 
засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Варшава 
Тел.: 22 49-21-301 
Факс: 22 49-21-309,  
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 

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


 

5.  Як зберігати лікарський засіб Заранта  
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Зберігати в оригінальному опакованні для захисту від світла.  
Особливих рекомендацій щодо температурних умов зберігання лікарського засобу немає. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонному опакованні та блістері після напису «Exp:». Термін придатності означає останній 
день вказаного місяця.  
 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище.  
 
6.   Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Заранта 
 
- Діюча речовина: розувастатин. 

Заранта, 5 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 5 мг розувастатину (у формі розувастатину кальцію) в 
одній таблетці 
Заранта, 10 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 10 мг розувастатину (у формі розувастатину кальцію) в 
одній таблетці 
Заранта, 15 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 15 мг розувастатину (у формі розувастатину кальцію) в 
одній таблетці       
Заранта, 20 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 20 мг розувастатину (у формі розувастатину кальцію) в 
одній таблетці 
Заранта, 30 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 30 мг розувастатину (у формі розувастатину кальцію) в 
одній таблетці 
Заранта, 40 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 40 мг розувастатину (у формі розувастатину кальцію) в 
одній таблетці 
 

- Інші компоненти: 
лактози моногідрат, мікрокристалічна целюлоза типу 12, гідроксид магнію, стеарат магнію, 
кросповідон типу А 
оболонка таблетки: полівініловий спирт, титану діоксид (Е 171), макрогол 3350, тальк 
 

 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Заранта та вміст опаковання  
 
Заранта, 5 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 
Круглі, випуклі з двох сторін таблетки, вкриті оболонкою, від білого до майже білого кольору. 
З одного боку напис «C33».  
Діаметр приблизно 5,5 мм, товщина 2,7-3,3 мм. 
 
Таблетки упаковані в блістери (ПА/Алюміній/ПВХ/Алюміній). Картонна коробка містить 28, 
30 або 56 таблеток, вкритих оболонкою. 
 
Заранта, 10 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 
Круглі, випуклі з двох сторін таблетки, вкриті оболонкою, від білого до майже білого кольору. 
З одного боку напис «C34». 
Діаметр приблизно 7,0 мм, товщина 3,3-4,2 мм. 
 
Заранта, 20 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 



 

Круглі, випуклі з двох сторін таблетки, вкриті оболонкою, від білого до майже білого кольору. 
З одного боку напис «C35». 
Діаметр приблизно 9,0 мм, товщина 4,2-4,9 мм. 
 
Заранта, 40 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 
Довгасті таблетки, вкриті оболонкою, від білого до майже білого кольору. З одного боку напис 
«C36». 
Довжина приблизно 15,5 мм, ширина 8 мм, товщина 4,5-5,5 мм. 
 
Таблетки упаковані в блістери (ПА/Алюміній/ПВХ/Алюміній). Картонна коробка містить 28 
або 30 таблеток, вкритих оболонкою. 
 
Заранта, 15 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 
Круглі, випуклі з двох сторін таблетки, вкриті оболонкою, від білого до майже білого кольору. 
З одного боку напис «C37». 
Діаметр приблизно 8,0 мм, товщина 4,1-4,6 мм. 
 
Заранта, 30 мг, таблетки, вкриті оболонкою: 
Круглі, випуклі з двох сторін таблетки, вкриті оболонкою, від білого до майже білого кольору. 
З одного боку напис «C38». 
Діаметр приблизно 10,0 мм, товщина 5,5-6,2 мм. 
Таблетки упаковані в блістери (ПА/Алюміній/ПВХ/Алюміній). Картонна коробка містить 28, 
30, 56 або 90 таблеток, вкритих оболонкою. 
 
Не всі розміри опаковань можуть знаходитись в продажі. 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник  
 
Відповідальний суб'єкт:  
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 
 
Виробник: 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Будапешт 
Угорщина 
 
Для отримання більш детальної інформації про лікарський засіб та його назви в інших 
державах-членах Європейської економічної зони, слід звернутися до:  
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
 
 
Дата останнього оновлення інструкції: лютий 2022 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org


 
PAPILOCARE 

Вагінальний гель 
Гель, що прискорює реепіталізацію (реконструкцію епітелію) в зоні трансформації 
епітелію шийки матки. Використовується для профілактики та як додатковий засіб  

в лікуванні змін, спричинених вірусом папіломи людини (ВПЛ). 
 
Застосування: Медичний засіб, що допомагає в: 
• Процесі контролю та реепіталізації (відбудови) зони трансформації епітелію шийки 

матки для запобігання ризику плоскоклітинних інтраепітеліальних уражень низького 
ступеню (LSIL), спричинених вірусом папіломи людини (ВПЛ). 

• Лікуванні інтраепітеліальних уражень, спричинених вірусом (ВПЛ). 
• Відбудові і реепіталізації ушкоджень слизової оболонки шийки матки та піхви. 
• Лікуванні сухості слизової оболонки піхви. 
• Відновленні мікробіологічного балансу піхви. 
• Покращення загального стану піхви. 
• Створення умов для швидкого загоєння пошкоджень, викликаних розчісом, внаслідок 

свербіння і печіння. 
 
У разі пошкоджень, що викликають свербіж та/або печіння, створює захисний шар, який 
швидко заспокоює симптоми, створюючи належні умови для прискорення природного 
процесу загоєння. 
 
Дозування: Аплікатор призначений для одноразового використання, його вміст слід 
наносити вагінально, бажано ввечері перед сном. Стиснути опаковання так, щоб 
спорожнити вміст аплікатора, і обережно його вийняти. Не підмиватися. 
Викинути одноразовий аплікатор. 
Рекомендується використовувати 1 раз на добу протягом 21 дня, а потім через день, 
залежно від рекомендацій лікаря. 
 
Дія: Вагінальний гель, властивості якого дозволяють: 

• Створити захисний шар в зоні трансформації епітелію шийки матки для 
запобігання ризику інтеграції вірусу папіломи людини (ВПЛ). 

• Прискорити процес загоєння, якщо використовується для підтримки лікування 
інтраепітеліальних уражень, спричинених  вірусом папіломи людини (ВПЛ) на 
слизовій оболонці шийки матки та піхви. 

 
 
Основна дія компонентів вагінального гелю Papilocare®: 
• Ніосоми гіалуронової кислоти: їх основна дія – поверхневе зволоження тканин, 

надання їм еластичності.  
• Ніосоми β-глюканів: завдяки своїм антиоксидантним властивостям вони допомагають 

підтримувати природну структуру та функцію шкіри та слизових оболонок. 
• Фітосоми щитолисника азійського (Centella Asiatica): відновлюють слизову оболонку. 
• BioEcolia®: олігосахарид, який стимулює розмноження корисної бактеріальної флори та 

відновлює мікробіологічний баланс піхви. 
• Алое (Aloe Vera): зволожує, підтримує реепітелізацію епітелію та регенерацію піхви. 
• Траметес різнобарвний (Coriolus Versicolor): підтримує реепіталізацію 

інтраепітеліальних ушкоджень і мікроушкоджень шийки матки та піхви. 
• Екстракт азадірахти індійської (Нім): пом'якшувальна дія (змащує і зволожує епітелій), 

що прискорює природний процес загоєння і заспокоює подразнення та свербіж.  
 



Попередження: Не застосовувати у разі відомої гіперчутливості до будь-якого з 
компонентів. Якщо після використання препарату виникнуть неприємні відчуття, слід 
припинити використання та звернутися до лікаря. У випадку вагітності слід 
проконсультуватись з лікарем щодо застосування препарату. 
 
Без запаху. рН = 5 
Покращує комфорт під час статевого акту. 
Можна використовувати разом з презервативом. 
 Вміст опаковання: 7 одноразових аплікаторів по 5 мл кожен. 
Зберігати препарат в прохолодному і сухому місці. 
Зберігати у недоступному для дітей місці. 
 
Виробник: 
 
PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. 
Av. Miguel Hernández 21, bajo 
46450 Benifaió (Valencia) 
Іспанія 
 
Дистриб'ютор: 
 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői ut 19-21. 
1103 Будапешт 
Угорщина 
 
 
CE 
0051 
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

МАГНЕЗИН, 130 мг іонів магнію, таблетки 
500 мг Magnesii subcarbonas ponderosus 

 
 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
Цей лікарський засіб слід завжди використовувати відповідно до опису в інструкції, або 
відповідно до рекомендацій лікаря чи фармацевта. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- Для отримання поради або додаткової інформації слід звернутися до фармацевта. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які можливі побічні 

ефекти, що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
Див. п. 4. 

- Якщо покращення не настає, або пацієнт відчуває погіршення, слід звернутися до лікаря. 
 
Зміст інструкції 
1. Що таке МАГНЕЗИН і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу МАГНЕЗИН   
3. Як приймати МАГНЕЗИН   
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати МАГНЕЗИН  
6. Вміст опаковання та інша інформація 

 
 
1. Що таке МАГНЕЗИН і для чого він використовується 
 
МАГНЕЗИН – це лікарський засіб, що містить магній (130 мг іонів магнію). 
 
Магній – це елемент, необхідний для правильного функціонування організму (для роботи багатьох 
ферментів, процесу мінералізації кісткової тканини, скорочень м’язів, правильної роботи серця).  
До його дефіциту може призвести багато причин. Дефіцит магнію може мати серйозні наслідки для 
здоров’я.  
 
Показання до застосування лікарського засобу  МАГНЕЗИН   
МАГНЕЗИН можна використовувати в лікувальних і профілактичних цілях. 
 
В лікувальних цілях: 
- порушення серцевого ритму (додаткова терапія); 
- серцева недостатність, пов'язана з шлуночковими аритміями (додаткова терапія); 
- м’язові спазми і оніміння в кінцівках; 
- болі у м'язах; 
- хронічна втома; 
- надмірна нервова збудливість; 
- порушення сну. 
 
В профілактичних цілях: 
- під час тривалого прийому деяких сечогінних препаратів; 
- під час прийому оральних контрацептивів; 
- під час курсів для схуднення; 
- під час підвищених фізичних навантажень. 
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2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу МАГНЕЗИН  
 
Коли не приймати лікарський засіб МАГНЕЗИН  
- Якщо у пацієнта алергія на карбонат магнію або будь-які інші компоненти цього 

лікарського засобу (вказані в пункті 6). Алергічна реакція може проявлятись 
висипанням, свербіжем, набряком обличчя, губ, язика або задишкою (якщо такі 
симптоми виникають, слід звернутися до лікаря). 

 
Якщо у пацієнта: 
- підвищений рівень магнію в крові (гіпермагніємія); 
- тяжка ниркова недостатність; 
- блокада провідності електричних імпульсів в серці (атріовентрикулярна); 
- міастенія (myasthenia gravis) – важке захворювання м’язів; 
- артеріальний тиск менше 100 на 60 мм рт.ст.; 
- діарея. 
 
Попередження та запобіжні заходи 
Якщо у пацієнта діагностовано порушення функції нирок, лікарський засіб МАГНЕЗИН слід 
застосовувати з обережністю, регулярно перевіряючи рівень магнію в крові. Застосування 
лікарського засобу може призвести до накопичення надмірної кількості магнію в організмі. 
Якщо МАГНЕЗИН приймати в дозі понад 2 г на добу, він може мати проносний ефект. 
 
Слід звернутися до лікаря, навіть якщо наведені вище попередження стосуються ситуацій у 
минулому. 
 
Взаємодія препарату МАГНЕЗИН з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  
 
МАГНЕЗИН при одночасному застосуванні з: тетрациклінами (наприклад, доксицикліном), 
залізовмісними препаратами, фторхінолонами (наприклад, ципрофлоксацином) та деякими пероральними 
антикоагулянтами (ліки, що зменшують згортання крові) зменшує абсорбцію цих препаратів і може 
знизити їх ефективність. 
 
Наступні препарати та речовини зменшують абсорбцію магнію з кишечника та можуть знижувати 
ефективність лікарського засобу МАГНЕЗИН: фосфати, високі дози кальцію, фітати, велика кількість 
жирів в раціоні. 
 
Наступні препарати збільшують виведення магнію з сечею і можуть знизити ефективність 
лікарського засобу МАГНЕЗИН: петльові діуретики (наприклад, деякі сечогінні препарати, такі як 
фуросемід), аміноглікозиди (наприклад, гентаміцин), певні гормональні препарати (докладніше 
слід уточнювати у лікаря), певні ліки від раку (докладніше слід уточнювати у лікаря), амфотерицин 
B (протигрибковий препарат ). 
 
Солі кальцію внутрішньовенно послаблюють дію лікарського засобу МАГНЕЗИН, а вітамін В6 
посилює його дію. 
 
МАГНЕЗИН з їжею та напоями 
Слід уникати прийому лікарського засобу МАГНЕЗИН під час або відразу після їжі, що містить 
продукти багаті кальцієм і жирами, оскільки вони можуть зменшити абсорбцію препарату. 
 
Вагітність, грудне вигодовування та вплив на репродуктивну здатність 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
МАГНЕЗИН можна приймати в період вагітності. 
Годуючі груддю пацієнтки можуть приймати МАГНЕЗИН. 
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Керування автотранспортом або робота з механізмами 
МАГНЕЗИН не впливає або впливає незначно на здатність керувати автотранспортом або працювати з 
механізмами. 
 
Лікарський засіб Магнезин містить натрій. 
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на таблетку, що фактично означає 
«препарат без натрію». 
 
 
3. Як приймати МАГНЕЗИН  

 
Використання дорослими 
Звичайна доза лікарського засобу МАГНЕЗИН це: 
- в профілактичних цілях: 600 мг (3 таблетки по 200 мг) на добу, 
- В лікувальних цілях: доза визначається індивідуально залежно від показань та потреби в 

іонах магнію. 
Для заповнення дефіциту магнію звичайна доза становить 1500 мг (3 таблетки по 500 мг) на добу. 
Добова доза зазвичай поділяється на 3 рівних разових прийоми. 
 
Для відповідного коригування дози також доступний препарат МАГНЕЗИН, що містить 52 мг іонів 
магнію у формі 200 мг важкого карбонату магнію.  
 
Таблетку слід проковтнути цілою та запити водою. Разові дози бажано приймати в рівних проміжках 
часу протягом дня.  
Не вживати натще. 
 
Застосування у дітей та підлітків  
Дозування препарату дітям і підліткам визначається лікарем. 
 
Тривалість лікування 
Тривалість лікування визначає лікар на основі реакції пацієнта та результатів лабораторних 
аналізів. Лікування не слід припиняти, як тільки аналіз крові на магній стане нормальним. Його 
слід продовжувати ще деякий час. 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу МАГНЕЗИН  
Симптоми передозування препаратами, що містять магній, можуть включати: діарею, 
почервоніння шкіри, значне зниження артеріального тиску, значне уповільнення частоти 
серцевих скорочень, безсоння, відчуття загальної слабкості, значну м’язову слабкість або навіть 
параліч, дезорієнтацію, кому, зупинку серця (при дуже тяжкому передозуванні або супутніх 
захворюваннях серця). 
 
У випадку прийому набагато більшої дози препарату за рекомендовану, слід негайно 
проконсультуватись з лікарем або відправитись в лікарню. Слід показати лікарю опаковання з 
таблетками. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу МАГНЕЗИН 
У випадку пропуску прийому дози лікарського засобу, її слід прийняти якнайшвидше, якщо не 
наближується час для наступної дози. У такому випадку взагалі не приймати пропущену дозу.  
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
 
 
 
 
Припинення прийому лікарського засобу МАГНЕЗИН 
Лікування не слід переривати без консультації з лікарем, навіть якщо пацієнт відчуває себе краще. 
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У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4. МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ 

 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються не у всіх 
людей. 
 
МАГНЕЗИН – лікарський засіб, який добре переноситься. Він рідко викликає побічні ефекти і зазвичай вони 
проходять в легкій формі. Найпоширенішими є шлунково-кишкові розлади. Великі дози препарату можуть 
мати легку проносну дію. 
 
Алергічні реакції на прийом лікарського засобу МАГНЕЗИН не можна виключити, але досі такі реакції 
не описані. 
 
Серйозних побічних ефектів, пов’язаних із застосуванням лікарського засобу МАГНЕЗИН, не описано. 
 
Нижче наведено побічні ефекти, пов’язані із застосуванням лікарського засобу МАГНЕЗИН.  
 
Нечасто (можуть спостерігатися рідше ніж в 1 зі 100 осіб): м’які випорожнення, нудота, 
блювання. 
 
 
Повідомлення про побічні ефекти  
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, що не 
зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів Управління 
реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів. 
 
Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Варшава, тел.: + 48 22 49 21 301, факс: + 48 22 49 21 309, ел. пошта: 
ndl@urpl.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації про 
безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати МАГНЕЗИН  

 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
Зберігати при температурі нижче 25°С. 
Таблетки, упаковані в фармацевтичні контейнери з ПВЩ з поліпропіленовою кришкою, що 
загвинчується, з гарантійним кільцем та осушувачем, слід використати протягом 6 місяців після 
відкриття контейнера. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці після: «Exp:». 
Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
 
Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє середовище. 
 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу МАГНЕЗИН 

mailto:ndl@urpl.gov.pl
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Діюча речовина: важкий карбонат магнію.  
- Одна таблетка лікарського засобу МАГНЕЗИН містить 130 мг іонів магнію у формі 500 мг важкого карбонату 
магнію (Magnesii subcarbonas ponderosus).  
Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кросповідон, натрію лаурилсульфат, полівініловий 
спирт, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу МАГНЕЗИН та вміст опаковання 
Овальні випуклі з двох сторін таблетки від майже білого до білого кольору, з тисненням «500» з 
однієї сторони. Довжина приблизно 17 мм, ширина приблизно 9 мм. 
 
МАГНЕЗИН упаковується в: 
блістери з прозорої плівки Алюмінію/ПВХ/ПЕ/ПВДХ в картонній коробці 
блістери з білої плівки Алюмінію/ПВХ/ПЕ/ПВДХ у картонній коробці 
блістери з прозорої плівки Алюмінію/ПВХ/Aclar/ПВХ в картонній коробці 
фармацевтичні контейнери з ПВЩ з поліпропіленовою кришкою, що загвинчується, з гарантійним 
кільцем та осушувачем в картонній коробці. 
 
В коробці знаходиться 30 або 60 таблеток та інструкція з інформацією. 
Не всі типи та розміри упаковок можуть знаходитись в продажі. 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
тел.: (22) 755 50 81 
 
Для отримання більш детальної інформації щодо лікарського засобу звертайтеся до:  
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 
 
Дата оновлення останньої інструкції січень 2020 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 
 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Діронорм, 10 мг + 5 мг, таблетки 
Діронорм, 20 мг + 10 мг, таблетки 
Діронорм, 20 мг + 5 мг, таблетки 

 
Lisinoprilum + Amlodipinum  

 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, оскільки 
вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4.  
 
Зміст інструкції:  
1. Що таке лікарський засіб Діронорм і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Діронорм  
3. Як приймати лікарський засіб Діронорм  
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Діронорм  
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
1. Що таке лікарський засіб Діронорм і для чого він використовується 
 
Діронорм – це комбінований препарат, що містить амлодипін – з групи так званих антагоністів 
кальцію та лізиноприлу – що відноситься до групи так званих інгібіторів 
ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ). Діронорм використовується для лікування 
артеріальної гіпертензії (підвищений кров’яний тиск) у дорослих пацієнтів.  
 
Діронорм міцністю 10 мг + 5 мг показаний дорослим пацієнтам, в яких артеріальний тиск 
відповідним чином контролюється при одночасному застосуванні 10 мг лізиноприлу та 5 мг 
амлодипіну.  
Діронорм міцністю 20 мг + 10 мг показаний дорослим пацієнтам, в яких артеріальний тиск 
відповідним чином контролюється при одночасному застосуванні 20 мг лізиноприлу та 10 мг 
амлодипіну.  
Діронорм міцністю 20 мг + 5 мг показаний дорослим пацієнтам, в яких артеріальний тиск 
відповідним чином контролюється при одночасному застосуванні 20 мг лізиноприлу та 5 мг 
амлодипіну.  
 
При високому кров’яному тиску, амлодипін розширює кровоносні судини, завдяки чому кров 
проходить через них легше. Також це збільшує кровопостачання серцевого м’яза. Лізиноприл 
зменшує напругу в судинах та кров'яний тиск.  
 
Підвищений кров’яний тиск не завжди супроводжується симптомами, але він може бути 
пов’язаний з більшим ризиком певних ускладнень (наприклад, інсульту, інфаркту), якщо 
гіпотензивний препарат не приймається регулярно.  
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2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Діронорм 
 
Коли не приймати лікарський засіб Діронорм 
 
Не можна приймати цей лікарський засіб:  
- якщо пацієнт має алергію на лізиноприл чи амлодипін або будь-які інші компоненти 

цього лікарського засобу (вказані в пункті 6).  
- якщо у пацієнта алергія на інші інгібітори АПФ (такі як еналаприл, каптоприл та 

раміприл) або інші антагоністи кальцію (такі як ніфедипін, фелодипін та німодипін),  
- якщо у пацієнта коли-небудь був ангіоневротичний набряк (важка алергічна реакція з 

такими симптомами, як свербіж, кропив’янка, хрипи, набряки рук, горла, рота або повік) 
пов'язаний або непов'язаний з застосуванням інгібіторів АПФ, 

- якщо у родича коли-небудь була важка алергічна реакція (спадковий ангіоневротичний 
набряк) або якщо у пацієнта раніше була важка алергічна реакція невідомого походження 
(ідіопатичний ангіоневротичний набряк) 

- якщо у пацієнта дуже низький артеріальний тиск (важка гіпотонія), 
- - якщо у пацієнта звуження аортального клапана чи мітрального клапана або збільшення 

товщини серцевого м’яза (гіпертрофічна кардіоміопатія),  
- якщо пацієнт страждає на серцеву недостатність (включаючи шок серцевого походження, 

відомий як кардіогенний шок),  
- якщо у пацієнта серцева недостатність після інфаркту, 
- після 3 місяця вагітності (також слід уникати застосування лікарського засобу Діронорм 

на ранніх термінах вагітності - див. розділ «Вагітність та грудне вигодовування»),  
- якщо у пацієнта цукровий діабет або порушення функції нирок і він лікуєтеся 

препаратами для зниження артеріального тиску, що містять аліскірен, 
- якщо пацієнт приймав або зараз приймає сакубітрил з валсартаном - лікарський засіб, 

який використовується для лікування певного типу тривалої (хронічної) серцевої 
недостатності у дорослих, оскільки існує підвищений ризик розвитку ангіоневротичного 
набряку (швидкий набряк підшкірної клітковини в деяких місцях наприклад, на горлі). 

 
Попередження та запобіжні заходи  
Слід повідомити лікаря про підозру (або планування) вагітності. Лікарський засіб Діронорм не 
рекомендується застосовувати на ранніх термінах вагітності та заборонено приймати після 3 
місяця вагітності, оскільки він може завдати серйозної шкоди дитині, якщо його застосовувати 
протягом цього періоду (див. розділ «Вагітність та грудне вигодовування»). 
 
Перед початком лікування лікарським засобом Діронорм слід проконсультуватися з лікарем:  
- якщо у пацієнта є хвороби серця,  
- якщо у пацієнта є хвороби судин (колагеноз),  
- якщо у пацієнта є хвороби нирок. 
- якщо у пацієнта є хвороби печінки, 
- якщо у пацієнта запланована операція (включаючи стоматологічні) або знеболення, 
- якщо пацієнт перебуває на діалізі,  
- якщо пацієнт проходитиме процедуру під назвою аферез ЛПНЩ для видалення холестерину з 

крові,  
- якщо пацієнту більше 65 років, 
- якщо пацієнт перебуває на дієті з низьким вмістом солі або приймає замінники солі, що 

містять калій або добавки калію, або якщо у пацієнта високий рівень калію в крові 
(гіперкаліємія), 

- якщо пацієнт хворіє на цукровий діабет, 
- якщо у пацієнта діарея або блювота, 
- якщо пацієнт проходить курс десенсибілізації, щоб зменшити чутливість до укусів бджіл або 

ос, 
- якщо пацієнт темношкірий, інгібітори АПФ можуть бути менш ефективними, а також можуть 

частіше викликати ангіоневротичний набряк; 
- якщо пацієнт приймає будь-які з наступних ліків, які використовуються для лікування 

високого кров’яного тиску:  
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- антагоніст рецепторів ангіотензину II (AIIRA) (також званий сартаном - наприклад, 
валсартан, телмісартан, ірбесартан), особливо якщо у пацієнта є проблеми з функцією 
нирок, пов'язані з діабетом, 
- аліскірен, 

- якщо пацієнт приймає один із наведених нижче препаратів, існує підвищений ризик 
         ангіоневротичного набряку (швидкий набряк шкіри в такій області, як горло): 

- сиролімус, еверолімус, темсилоримус та інші лікарські засоби, що належать до класу 
інгібіторів mTOR (застосовуються для запобігання відторгнення трансплантованих 
органів та для лікування раку), 
- тканинний активатор плазміногену (лікарський засіб, що використовується для 
розчинення тромбів), зазвичай подається в стаціонарі, 
- відагліптин, препарат для лікування цукрового діабету, 
- рацекадротил, препарат для лікування діареї, 

- якщо пацієнт приймає будь-які з перерахованих нижче препаратів (див. пункт «Взаємодія 
препарату Діронорм з іншими лікарськими засобами»). 

 
Якщо у пацієнта з’явиться сухий кашель, який не проходить протягом тривалого часу після 
початку лікування лікарським засобом Діронорм, слід звернутися до лікаря. 
 
Лікар може рекомендувати регулярно перевіряти функцію нирок, кров’яний тиск і кількість 
електролітів (наприклад, калію) у крові.  
 
Див. також інформацію «Коли не приймати лікарський засіб Діронорм». 
 
Діти та молодь  
Лікарський засіб Діронорм не слід застосовувати дітям та підліткам віком до 18 років.  
 
Взаємодія препарату Діронорм з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  
 
Калійзберігаючі діуретики (наприклад, спіронолактон, амілорид, тріамтерен, які 
використовуються для виведення зайвої рідини з організму) та добавки калію або замінники солі, 
що містять калій, слід застосовувати з лікарським засобом Діронорм лише під пильним наглядом 
лікаря. 
 
При застосуванні лікарського засобу Діронорм  
з наступними препаратами необхідні особливі запобіжні заходи: 
- сечогінні таблетки, які називаються діуретиками (використовуються для виведення 

зайвої рідини з організму), 
- інші ліки, що використовуються для зниження артеріального тиску (антигіпертензивні 

засоби), 
- ліки, що використовуються для лікування захворювань серця (наприклад, верапаміл, 

дилтіазем), 
- нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як ацетилсаліцилова кислота 

(використовуються для лікування артриту, болю в м'язах, головного болю, запалення, 
лихоманки), 

- літій, трициклічні антидепресанти, антипсихотичні препарати, що застосовуються для 
лікування психічних розладів,  

- інсулін та пероральні протидіабетичні препарати, 
- ліки, що стимулюють вегетативну нервову систему (симпатоміметики), такі як ефедрин, 

фенілефрин, ксилометазолін та сальбутамол, що використовуються для лікування 
гіпермії слизової оболонки носа, кашлю, застуди та астми, 

- імунодепресанти (використовуються для запобігання відторгненню трансплантованого 
органу, наприклад, кортикостероїди, цитотоксичні препарати та антиметаболіти),  

- алопуринол, що використовується для лікування подагри, 
- прокаїнамід (використовується для лікування проблем з серцевим ритмом), 
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- препарати, які можуть підвищити рівень калію в крові, такі як добавки калію 
(включаючи замінники солі), калійзберігаючі діуретики та інші препарати, які можуть 
підвищити рівень калію в крові (наприклад, гепарин, препарат, що використовується 
для розрідження крові для запобігання утворенню тромбів, ко-тримоксазол, який є 
комбінацією триметоприму та сульфаметоксазолу, що використовується для лікування 
інфекцій, спричинених бактеріями, та циклоспорин, імуносупресивний препарат, що 
використовується для запобігання відторгнення трансплантованого органу),  

- симвастатин (використовується для зниження рівня холестерину та деяких жирових 
речовин у крові), 

- наркотичні засоби, морфін та похідні препарати, що використовуються для лікування 
сильного болю,  

- препарати, що використовуються для лікування новоутворень, 
- знеболюючі препарати, що використовуються під час хірургічних втручань та деяких 

стоматологічних процедур - перед загальною або місцевою анестезією слід повідомити 
лікаря або стоматолога про прийом лікарського засобу Діронорм, оскільки він може 
спричинити короткочасне зниження артеріального тиску, 

- протисудомні препарати (такі як карбамазепін, фенобарбітал, фенітоїн), що 
використовуються для лікування епілепсії, 

- антибіотики (ліки для лікування бактеріальних інфекцій), такі як рифампіцин, 
еритроміцин або кларитроміцин, ліки для лікування вірусу ВІЛ/СНІДу (так звані 
інгібітори протеази, наприклад, ритонавір, індинавір, нелфінавір) або протигрибкові 
препарати (наприклад, кетоконазол, ітраконазол), 

- фітопрепарати, що містять звіробій (Hypericum perforatum), 
- солі золота, особливо при внутрішньовенному введенні (використовуються для 

лікування симптомів ревматоїдного артриту), 
- дантролен (релаксант скелетної мускулатури, що використовується для лікування 

злоякісної гіпертермії), 
- такролімус (лікарський засіб, що використовується для контролю реакції імунної 

системи, 
             що дозволяє організму прийняти трансплантований орган).  

 
Наступні ліки можуть збільшувати ризик розвитку ангіоневротичного набряку (симптомами 
ангіоневротичного набряку є набряк обличчя, губ, язика та/або горла з утрудненням ковтання 
або дихання): 
- препарати, що використовуються для розщеплення тромбів (тканинний активатор 
плазміногену), зазвичай  
  подаються в лікарні, 
- ліки, які найчастіше використовуються для запобігання відторгненню трансплантованих 

органів та для лікування раку (сіролімус, еверолімус, темсілорімус та інші препарати, що 
належать до групи так званих інгібіторів mTOR) - див. розділ «Попередження та запобіжні 
заходи», 

- вілдагліптин, препарат для лікування цукрового діабету  
- рацекадотрил, препарат для лікування діареї.  

 
 
Лікар може змінити дозу та/або вжити інших запобіжних заходів:  
- якщо пацієнт приймає антагоніст рецептора ангіотензину II (AIIRA) або аліскірен (див. 

також пункт «Коли не приймати лікарський засіб Діронорм» і «Попередження та 
запобіжні заходи»). 

 
Діронорм з їжею, напоями та алкоголем 
Діронорм можна приймати незалежно від прийому їжі. Під час лікування слід уникати 
вживання алкоголю.  
 
Особи, які приймають лікарський засіб Діронорм, не повинні вживати грейпфрутовий сік або 
грейпфрути. Грейпфрути та грейпфрутовий сік можуть призводити до підвищення рівня 



 5 

активної речовини - амлодипіну в крові, що може спричинити непередбачуване посилення дії 
знижуючого тиск лікарського засобу Діронорм. 
 
Вагітність і грудне вигодовування  
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Вагітність 
Слід повідомити лікаря про підозру (або планування) вагітності. Зазвичай лікар порадить 
припинити прийом лікарського засобу Діронорм до запланованої вагітності або відразу після 
того, як пацієнтка дізнається, що вагітна, і рекомендуватиме використовувати інший препарат. 
Лікарський засіб Діронорм не рекомендується застосовувати на ранніх термінах вагітності та 
заборонено приймати після 3 місяця вагітності, оскільки він може завдати серйозної шкоди 
дитині, якщо його застосовувати протягом цього періоду. 
 
Грудне вигодовування  
Доведено, що невеликі кількості амлодипіну проникають у грудне молоко. Слід повідомити 
лікаря, якщо пацієнтка годує груддю або планує почати годувати. Діронорм не рекомендований 
матерям, які годують груддю. Лікар може порадити використовувати інше лікування, якщо 
пацієнтка хочете годувати груддю, особливо якщо дитина новонароджена або народилася 
передчасно.  
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Перед керуванням транспортним засобом, обслуговуванням будь-яких механізмів  
або виконанням інших дій, які потребують концентрації, слід перевірити, як лікарський засіб 
Діронорм впливає на пацієнта. Лікарський засіб Діронорм може впливати на здатність керувати 
автомобілем та працювати з механізмами (особливо на початку лікування). Не слід керувати 
автомобілем та працювати з іншими механізмами, якщо пацієнт виявить, що Діронорм впливає 
на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами, наприклад, у 
виникає нудота, запаморочення, втома або головний біль. 
 
Лікарський засіб Діронорм містить натрій. 
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) в кожній таблетці, що фактично 
означає «препарат без натрію». 
 
 
3. Як приймати лікарський засіб Діронорм  
 
Завжди використовуйте цей лікарський засіб чітко до рекомендацій лікаря. У випадку будь-
яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
Рекомендована доза лікарського засобу Діронорм - одна таблетка на добу. Діронорм можна 
приймати з їжею або незалежно від прийому їжі. Таблетку слід ковтати цілою, запиваючи 
водою. Слід приймати таблетку щодня в один і той же час. 
 
Якщо складається враження, що ефект дії лікарського засобу Діронорм занадто сильний або 
занадто слабкий, слід проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.  
 
Застосування у дітей та підлітків 
Лікарський засіб Діронорм не слід застосовувати дітям та підліткам віком до 18 років через 
відсутність даних щодо ефективності та безпеки використання. 
 
Пацієнти похилого віку 
Пацієнтам старше 65 років корекція дози, як правило, не потрібна. 
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Порушення функції печінки 
Проблеми з печінкою можуть впливати на рівень амлодипіну в крові. У цьому випадку лікар 
рекомендуватиме частіше проведення аналізів. 
 
Порушення функції нирок 
Під час лікування лікарським засобом Діронорм лікар рекомендуватиме часто контролювати 
функцію нирок, рівень калію та натрію в сироватці крові.  
У разі погіршення функції нирок прийом лікарського засобу Діронорм буде припинено і 
замінено відповідним чином скоригованими дозами окремих компонентів.  
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Діронорм   
Слід негайно звернутися до лікаря або відділення невідкладної допомоги найближчої лікарні. 
Передозування може призвести до зниження артеріального тиску, за яким слід уважно стежити.  
Симптомами передозування є електролітні порушення, ниркова недостатність, прискорене 
дихання (гіпервентиляція), прискорене серцебиття, пальпітації серця, повільне серцебиття, 
запаморочення, неспокій та кашель.  
Також може бути відчуття «пустоти» в голові, непритомність або слабкість. Якщо зниження 
артеріального тиску є значним, може виникнути шок. Шкіра пацієнта стає прохолодною і 
вологою, можлива втрата свідомості. При появі таких характерних симптомів, як 
запаморочення або головний біль, пацієнта слід перевести в лежаче положення. Наступні дії 
вживає лікар.  
 
Пропуск прийому лікарського засобу Діронорм  
Не приймати подвійну дозу для компенсації пропущеної таблетки через ризик передозування 
лікарського засобу. Слід прийняти наступну дозу в звичайний час. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Діронорм  
Таблетки слід приймати так довго, як прописав лікар. Не припиняти лікування, якщо пацієнт 
почуватиметься краще. Якщо лікування припинити, стан пацієнта може погіршитись.  
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
 
Часті побічні ефекти (можуть з'явитись рідше ніж в 1 з 10 осіб):  
У клінічному дослідженні, де амлодипін та лізиноприл використовувались в комбінації, 
поширеними побічними ефектами були головний біль, кашель та запаморочення. 
 
При прийомі лікарського засобу Діронорм може виникнути алергічна реакція (гіперчутливість). 
Якщо у пацієнта виникли будь-які з наведених нижче симптомів ангіоневротичного набряку, 
слід припинити прийом лікарського засобу Діронорм та негайно звернутися до лікаря: 
- утруднення дихання з або без: набряком обличчя, губ, язика та/або горла 
- набряк обличчя, губ, язика та/або горла, що може спричинити утруднення при ковтанні 
- тяжкі шкірні реакції, включаючи сильне висипання, кропив’янку, почервоніння шкіри по 
всьому тілу, сильний свербіж, пухирі, лущення та набряк шкіри, запалення слизових оболонок 
(синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз) або інші алергічні реакції. 
 
Інші побічні ефекти, про які повідомлялося при застосуванні лише амлодипіну або лише 
лізиноприлу (дві активні речовини лікарського засобу Діронорм), які також можуть виникати 
при прийомі лікарського засобу Діронорм:  
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Амлодипін 
 
Дуже часті побічні ефекти (можуть з'явитись в щонайменше 1 з 10 пацієнтів): 
Набряк.  
 
Часті побічні ефекти (можуть з'явитись в менше ніж 1 з 10 пацієнтів): 
Головний біль, набряк гомілковостопного суглоба, м’язові спазми, відчуття втоми, слабкість, 
сонливість, порушення зору, нудота, розлади травлення, зміни ритму випорожнення (діарея та 
запори), запаморочення, біль у животі, пальпітації серця (прискорене або нерегулярне 
серцебиття), різке почервоніння (особливо обличчя), утруднення дихання.   
Якщо вказані симптоми дуже турбують або тривають більше тижня, слід повідомити про це 
лікаря. 
 
Нечасті побічні ефекти (можуть з'явитись в менше ніж 1 зі 100 пацієнтів): 
Шкірні висипання, свербіж шкіри, випадання волосся, червоні плями на шкірі, зміна кольору 
шкіри, кропив’янка, блювота, біль у м’язах або суглобах, біль у спині, біль у грудях, зміни 
настрою (включаючи тривогу), депресія, безсоння, тремор, шум у вухах (дзвін у вухах), 
нерегулярне серцебиття (порушення серцевого ритму), гіпотонія (низький артеріальний тиск), 
кашель, порушення смаку, парестезія (відчуття оніміння або поколювання), нежить, часте 
сечовипускання вночі, порушення сечовипускання, сухість слизової оболонки ротової 
порожнини, втрата больових відчуттів, підвищене потовиділення, непритомність, біль, 
нездужання, збільшення грудей у чоловіків, еректильна дисфункція, збільшення маси тіла, 
втрата ваги. 
 
Рідкі побічні ефекти (можуть з'явитись в менше ніж 1 з 1000 пацієнтів): 
Дезорієнтація. 
 
Дуже рідкі побічні ефекти (можуть з'явитись в менше ніж 1 з 10000 пацієнтів):  
Алергічні реакції, відхилення в функціональних пробах печінки, гепатит, пожовтіння шкіри 
(жовтяниця), зниження рівня лейкоцитів і тромбоцитів, підвищення рівня глюкози в крові, 
серцевий напад (інфаркт міокарда), тяжкі шкірні реакції (кропив’янка або лущення шкіри), 
тяжка алергічна реакція з лихоманкою, червоними плямами, болем у суглобах та/або розладами 
очей (синдром Стівенса-Джонсона), набряк губ, повік і статевих органів (набряк Квінке), 
набряк або болісність ясен, запалення підшлункової залози, запалення слизової оболонки 
шлунка, чутливість до світла, гіпертонус (підвищення тонусу м’язів), периферична нейропатія 
(розлад нервів, що викликає слабкість і відчуття поколювання), запалення кровоносних судин. 
 
Невідома частота (частоту неможливо оцінити за наявними даними) Тремтіння, жорстка 
постава, амімія, сповільнені рухи і волочіння ніг, нестійка хода.  
 
Лізиноприл  
Часті побічні ефекти (можуть з'явитись в менше ніж 1 з 10 пацієнтів):  
Головний біль, запаморочення або відчуття «пустоти» в голові, особливо при швидкому 
вставанні, діарея, кашель, блювота, проблеми з нирками. 
 
Нечасті побічні ефекти (можуть з'явитись в менше ніж 1 зі 100 пацієнтів):   
Зміни настрою, зміни кольору шкіри (посиніння, потім почервоніння) та/або оніміння або 
поколювання в пальцях рук або ніг (хвороба Рейно), дисфункції смаку, галюцинації (пацієнт 
бачить або чує речі, яких насправді немає), втома, сонливість або труднощі із засинанням, 
відчуття запаморочення (вертиго), незвичайні відчуття шкіри (наприклад, поколювання, 
лоскотання, свербіж або печіння), відчуття прискореного або нерегулярного серцебиття 
(пальпітації), інфаркт, інсульт, нежить, нудота, біль у шлунку або розлад шлунка, еректильна 
дисфункція, втома, зміни деяких лабораторних аналізів (функції нирок і печінки), висипання на 
шкірі, свербіж, прискорене серцебиття (тахікардія). 
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Рідкі побічні ефекти (можуть з'явитись в менше ніж 1 з 1000 пацієнтів):  
Ангіоневротичний набряк (реакція гіперчутливості з раптовим набряком губ, обличчя та шиї, а 
іноді стоп і рук; ангіоневротичний набряк частіше зустрічається у темношкірих пацієнтів, ніж у 
інших рас). Сплутаність свідомості, невідповідна секреція антидіуретичного гормону, який 
контролює кількість сечі, гострі проблеми з нирками, ниркова недостатність, сухість слизової 
оболонки ротової порожнини, випадання волосся, псоріаз, кропив’янка, збільшення грудей у 
чоловіків. Розлади нюху.  
Зміни лабораторних аналізів крові: зниження гемоглобіну та гематокриту. Підвищення рівня 
білірубіну (жовчного пігменту), зниження вмісту натрію в крові. 
 
Дуже рідкі побічні ефекти (можуть з'явитись в менше ніж 1 з 10000 пацієнтів):   
Зниження рівня глюкози в крові (гіпоглікемія), біль в навколоносових пазухах, хрипи, 
запалення легень, пожовтіння шкіри та/або очей (жовтяниця), запалення печінки або 
підшлункової залози, печінкова недостатність, тяжкі захворювання шкіри (симптоми 
включають почервоніння, утворення пухирів і лущення шкіри), пітливість. Зменшення або 
відсутність виділення сечі. Набряк кишечника. Погіршення морфології крові: зменшення 
кількості еритроцитів (анемія), зменшення кількості тромбоцитів (тромбоцитопенія), 
зменшення кількості лейкоцитів (нейтропенія, лейкопенія, агранулоцитоз). Ці розлади можуть 
викликати: подовження часу кровотечі, втому, слабкість, проблеми з лімфатичними вузлами, 
аутоімунні розлади (стан, коли імунна система виробляє антитіла проти власних тканин) і 
підвищену піддатливість до інфекцій. 
 
Невідома частота (частоту неможливо оцінити за наявними даними) 
Втрата свідомості, депресія, тяжкі алергічні реакції гіперчутливості (анафілактичні та/або 
анафілактоїдні реакції). 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Варшава 
тел.: + 48 22 49 21 301 
факс: + 48 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб Діронорм 
 
Зберігати при температурі нижче 25°С. 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла та вологи. 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Не використовувати цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонній коробці та блістері після «EXP». Термін придатності означає останній день вказаного 
місяця. 
 

mailto:ndl@urpl.gov.pl
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Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Діронорм 
Діючі речовини: лізиноприл і амлодипін.  
 
Діронорм, 10 мг + 5 мг, таблетки: 
Кожна таблетка містить 10 мг лізиноприлу (у формі лізиноприлу дигідрату) та 5 мг амлодипіну 
(у формі амлодипіну бесилату). 
 
Діронорм, 20 мг + 10 мг, таблетки 
Кожна таблетка містить 20 мг лізиноприлу (у формі лізиноприлу дигідрату) та 10 мг 
амлодипіну (у формі амлодипіну бесилату). 
 
Діронорм, 20 мг + 5 мг, таблетки 
Кожна таблетка містить 20 мг лізиноприлу (у формі лізиноприлу дигідрату) та 5 мг амлодипіну 
(у формі амлодипіну бесилату). 
 
Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію карбоксиметилкрохмаль (тип А), 
магнію стеарат. 
 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Діронорм та вміст опаковання 
 
Діронорм, 10 мг + 5 мг, таблетки: 
Колір від білого до майже білого, кругла, плоска, скошена таблетка з лінією розділу з одного 
боку та тисненням «A + L» з іншого. Діаметр приблизно 8 мм. 
Риска поділу призначена лише для полегшення роздрібнення для зручності ковтання, а не для 
поділу на рівні дози. 
 
Картонна коробка містить 30 таблеток у білих блістерах з ПВХ/ПЕ/ПВДХ/Алюмінію. 
 
Діронорм, 20 мг + 10 мг, таблетки: 
Колір від білого до майже білого, випуклі з двох сторін з тисненням «CF3» з одного боку та 
гладкі з іншого. Діаметр приблизно 11 мм. 
 
Картонна коробка містить 30 або 90 таблеток у білих блістерах з ПВХ/ПЕ/ПВДХ/Алюмінію. Не 
всі розміри упаковок можуть знаходитись в продажі.  
 
Діронорм, 20 мг + 5 мг, таблетки 
Колір від білого до майже білого, круглі, випуклі з двох сторін з тисненням «CF2» з одного 
боку та гладкі з іншого. Діаметр приблизно 11 мм. 
 
Картонна коробка містить 30 або 90 таблеток у білих блістерах з ПВХ/ПЕ/ПВДХ/Алюмінію. Не 
всі розміри упаковок можуть знаходитись в продажі.  
 
 
Відповідальний суб'єкт: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
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Виробник: 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Будапешт 
Угорщина 
 
 
Для отримання більш детальної інформації про лікарський засіб та його назви в інших 
державах-членах Європейської економічної зони, слід звернутися до: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції: травень 2019 
 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org


                                                                                                                                                                                               

 

 
Інструкція, що додається до опаковання: інформація для пацієнта  

 
ФОЛІК, 0,4 мг, таблетки 

 
(Acidum folicum) 

 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з 
інструкцією, оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
Цей лікарський засіб слід завжди використовувати відповідно до опису в інструкції, або 
відповідно до рекомендацій лікаря чи фармацевта. 
- Слід зберегти цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- Для отримання поради або додаткової інформації слід звернутися до 

фармацевта. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які можливі побічні 

ефекти, що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 
4. 

- Якщо покращення не настає, або пацієнт відчуває погіршення, слід звернутися до лікаря. 
 
 
ЗМІСТ інструкції 
 
1. Що таке лікарський засіб Фолік і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Фолік 
3. ЯК приймати Фолік 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати Фолік 
6. Вміст опаковання та інша інформація  
 
1.Що таке Фолік і для чого він використовується 
 
Фолієва кислота, діюча речовина лікарського засобу Фолік, є вітаміном групи В.  
У вагітних і годуючих жінок потреба у фолієвій кислоті підвищена. Задовольнити її виключно 
за допомогою дієти практично неможливо. Дефіцит фолієвої кислоти в цей період може 
призвести до розвитку вроджених вад центральної нервової системи та обличчя дитини. 
 
Фахівці радять всім жінкам збільшити споживання фолієвої кислоти принаймні за 1 місяць до 
передбачуваного зачаття і в перші 12 тижнів вагітності. У станах підвищеної потреби дієта 
може бути недостатнім джерелом фолієвої кислоти. 
 
Показання до застосування лікарського засобу Фолік 
 
Профілактика дефіциту фолієвої кислоти у жінок до зачаття та на ранніх термінах вагітності 
для зниження ризику дефектів нервової трубки у дитини. 
 
 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Фолік 
 
Коли не приймати лікарський засіб Фолік 
 
Якщо у пацієнта алергія на фолієву кислоту або будь-які інші компоненти цього 
лікарського засобу (вказані в розділі 6). Алергічна реакція може проявлятись висипанням, 
свербіжем, набряком обличчя, губ, язика або задишкою (якщо такі симптоми виникають, слід 
звернутися до лікаря). 
 
Попередження та запобіжні заходи  
 



                                                                                                                                                                                               

 

За винятком періоду вагітності та годування груддю, не слід приймати фолієву кислоту у 
дозах, що перевищують 0,4 мг на добу (1 таблетка лікарського засобу Фолік), якщо 
попередньо лікар не виключить мегалобластну анемію. 
 
Жінки, які раніше мали дитину з вродженим дефектом нервової системи, піддаються 
підвищеному ризику народження ще однієї дитини з цим дефектом. Перед наступною 
вагітністю їм слід отримати генетичну консультацію. 
Таким жінкам слід вживати фолієву кислоту щонайменше за три місяці до запланованої 
вагітності в дозах від 4 до 5 мг на добу. 
 
Слід звернутися до лікаря, навіть якщо наведені вище попередження стосуються ситуацій у 
минулому. 
 
Взаємодія з іншими ліками 
 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  
 
Якщо Фолік приймається одночасно з: оральними контрацептивами (які містять естрогени), 
протитуберкульозними препаратами, алкоголем та іонообмінними смолами, що застосовуються при 
захворюваннях з надлишком ліпідів (жирів) у крові;  
 
 - ці препарати можуть знижувати ефективність лікарського засобу Фолік. 
 
Якщо Фолік приймається разом із: препаратами, відомими як антагоністи фолієвої кислоти 
(сульфаніламіди, триметоприм, піриметамін, сульфасалазин) та протипухлинними засобами 
(метотрексат); 
 
 - перераховані препарати також можуть знижувати ефективність лікарського засобу 
Фолік, але внаслідок відмінного механізму. 
 
Якщо Фолік приймається одночасно з протисудомними засобами (фенобарбітал, фенітоїн, 
примідон), їх ефективність може бути знижена, що призведе до рецидиву судом.  
 
 
Фолік з їжею та напоями 
 
Їжа не впливає на абсорбцію цього лікарського засобу. 
 
 
Вагітність і грудне вигодовування 
 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Фолік можна приймати в період вагітності. 
Жінки, які приймають Фолік, можуть годувати груддю. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
 
Фолік не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з механізмами. 
 
 
3. Як приймати Фолік  
 
Завжди використовуйте цей лікарський засіб чітко до рекомендацій лікаря. У випадку будь-яких 
сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 



                                                                                                                                                                                               

 

 
Звичайна доза лікарського засобу Фолік становить 1 таблетку (0,4 мг фолієвої кислоти) 1 раз на 
добу протягом щонайменше одного місяця до зачаття та в першому триместрі (перші 3 місяці) 
вагітності. 
 
Спосіб прийому: 
Рекомендується приймати таблетки під час їжі, запиваючи водою.  
 
Якщо складається враження, що ефект дії лікарського засобу Фолік занадто сильний або занадто 
слабкий, слід звернутися до лікаря. 
 
При прийомі більшої дози лікарського засобу Фолік за рекомендовану  
 
У випадку прийому дози препарату, що перевищує  рекомендовану, слід негайно 
проконсультуватись з лікарем або відправитись в лікарню. Слід показати лікарю опаковання з 
таблетками. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Фолік 
 
У випадку пропуску прийому дози лікарського засобу, слід прийняти наступну призначену дозу 
в запланований час.  
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Фолік 
 
Лікування не слід переривати без консультації з лікарем, навіть якщо пацієнт відчуває себе 
краще. 
 
У випадку виникнення додаткових сумнівів щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4. МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не в кожного. 
 
Фолік – лікарський засіб, який добре переноситься. Він рідко викликає побічні ефекти і зазвичай 
вони проходять в легкій формі. Найчастіше зустрічаються шкірні алергічні реакції. Однак дуже 
рідко можуть виникати тяжкі алергічні реакції у вигляді ангіоневротичного набряку або 
бронхоспазму. 
Якщо перераховані нижче побічні ефекти класифікуються як такі, що виникають: дуже часто – 
це означає, що вони можуть з'явитися принаймні в 1 з 10 пацієнтів; часто - щонайменше в 1 зі 
100, менше 1 з 10 пацієнтів; нечасто – щонайменше в 1 з 1000, менше 1 зі 100 пацієнтів; рідко – 
щонайменше в 1 на 10000, менше 1 на 1000 пацієнтів і дуже рідко – менше 1 на 10000 
пацієнтів, включаючи окремі випадки; невідома частота (неможливо оцінити за наявними 
даними). 
 
 
 
 
 
Нечасто з'являються:  
 шкірні алергічні реакції (висипання, свербіж) 
Рідко з'являються:  
 гіркий присмак на губах, гази, нудота, блювота, діарея; 
 відсутність апетиту, труднощі із засинанням, сонливість, надмірна нервова 



                                                                                                                                                                                               

 

збудливість, депресія 
Дуже рідко зустрічаються:  
 ангіоневротичний набряк, бронхоспазм 
З невідомою частотою зустрічаються:  
             важка алергічна реакція (анафілактична реакція) 
 
При виникненні будь-яких з перерахованих вище дуже рідкісних і важких 
симптомів, які підкреслюються рядом побічних ефектів, слід негайно припинити 
застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря або до лікарні. 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C  
02 222 Варшава 
тел.: 22 49 21 301  
Факс: 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
5. Як зберігати Фолік  
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонній упаковці. 
 
Не зберігати препарат при температурі вище 25°С. 
 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 
 
Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати 
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Така утилізація лікарських засобів 
допоможе захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Фолік 
 
- Діюча речовина лікарського засобу - фолієва кислота. 
- Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, 
кальцію гідрофосфат безводний, кремнію діоксид колоїдний безводний, ароматизатор маракуї. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Фолік та вміст опаковання 
 
Світло-жовті, круглі таблетки, плоскі з обох сторін. 
 
Опаковання лікарського засобу Фолік містить 30, 60 або 90 таблеток та інструкцію з 
інформацією.  



                                                                                                                                                                                               

 

 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
Для отримання більш детальної інформації слід звертатися до: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції травень 2018 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 



 

 

Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Новінет, 0,02 мг+ 0,15 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Ethinylestradiolum + Desogestrelum 

 
 
Важлива інформація про комбіновані контрацептиви:   
• При правильному використанні вони є одними з найбільш надійних і оборотних методів 

контрацепції. 
• В незначному ступені підвищують ризик тромбоутворення у венах і артеріях, особливо в 

перший рік застосування або при відновленні після 4-тижневої або довшої перерви. 
• Слід дотримуватись обережності та звернутися до лікаря, якщо пацієнтка підозрює, що в 

неї є симптоми тромбоутворення (див. пункт 2 «Тромби»). 
 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
- Слід зберегти цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 
Зміст інструкції 
 
1. Що таке лікарський засіб Новінет і для чого він використовується  
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Новінет 
3. Як приймати лікарський засіб Новінет 
4. Можливі побічні ефекти  
5. Як зберігати лікарський засіб Новінет 
6. Вміст опаковання та інша інформація  
 
 
1. Що таке лікарський засіб Новінет і для чого він використовується  
 
Лікарський засіб Новінет - це комбінований оральний контрацептив, що містить етинілестрадіол 
(естроген) і дезогестрел (прогестаген) у низьких дозах. 
Механізм дії лікарського засобу Новінет полягає у пригніченні овуляції та індукуванні зміни 
консистенції цервікального слизу. 
 
При правильному застосуванні лікарський засіб Новінет є ефективним і оборотним методом 
контрацепції. Однак у деяких ситуаціях протизаплідна ефективність може бути знижена або може 
знадобитися припинення прийому лікарського засобу (див. п. 2). У такому випадку рекомендується або 
припинити статеві акти, або використовувати інший метод контрацепції, наприклад, презервативи або 
сперміциди, щоб забезпечити ефективну контрацепцію. 
 
Слід пам'ятати, що комбіновані оральні контрацептиви, такі як Новінет, не захищають 
від захворювань, що передаються статевим шляхом (наприклад, СНІДу). Захисну дію має 
лише використання презервативів.  
 



 

 

2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Новінет 
 
Загальна інформація 
Перш ніж почати приймати Новінет, слід ознайомитись з інформацією про тромби (тромбоз) у 
пункті 2. Особливо важливо ознайомитися з симптомами тромбозу (див. пункт 2 «Тромби»). 
 
Лікарський засіб Новінет не слід застосовувати для затримки початку менструації.  
У виняткових випадках, коли потрібно відкласти день початку менструації, слід 
проконсультуватися з лікарем. 
 
Перед тим як розпочати приймання Новінет, лікар має задати пацієнтці кілька запитань щодо 
стану її здоров’я та здоров’я її близьких родичів. Лікар також виміряє артеріальний тиск і, 
залежно від індивідуального випадку, може також провести деякі інші аналізи. 
 
Коли не приймати лікарський засіб Новінет   
 
Не слід використовувати лікарський засіб Новінет, якщо у пацієнтки є будь-які з перерахованих 
нижче станів. Якщо у пацієнтки є якісь із перерахованих нижче станів, слід повідомити про це 
лікаря. Лікар обговорить з пацієнткою, які інші засоби контрацепції будуть більш 
відповідними. 
 
- Якщо пацієнтка має алергію на етинілестрадіол або дроспіренон або будь-які інші 

компоненти цього лікарського засобу (вказані в пункті 6); може з'явитись свербління, 
висипання або набряк; 

- Якщо у пацієнтки є на даний момент (або будь-коли був) тромбоз в кровоносних судинах 
ніг (тромбоз глибоких вен), легень (тромбоемболія легеневої артерії) або інших органів; 

- Якщо пацієнтка знає, що має розлади, які впливають на згортання крові, наприклад, дефіцит 
протеїну C, дефіцит протеїну S, дефіцит антитромбіну III, наявність фактора V Лейдена або 
антифосфоліпідних антитіл; 

- Якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або вона тривалий час не ходитиме (див.  
пункт «Тромби»); 

- Якщо пацієнтка мала будь-коли інфаркт або інсульт; 
- Якщо пацієнтка має (або мала в минулому) стенокардію (захворювання, яке проявляється 

сильним болем або відчуттям стиснення у грудях і може бути першою ознакою інфаркту) 
або транзиторну ішемічну атаку  (тимчасові симптоми інсульту); 

- Якщо пацієнтка має будь-яке з наступних захворювань, які можуть збільшувати ризик 
тромбоутворення в артеріях: 
- важкий цукровий діабет з ураженням кровоносних судин, 
- дуже високий кров'яний тиск, 
- дуже високий рівень жиру в крові (холестерин або тригліцериди) 
- захворювання під назвою гіпергомоцистеїнемія. 

- Якщо пацієнтка має (або мала в минулому)  тип мігрені під назвою «мігрень з аурою»; 
- Якщо у пацієнтки є або в минулому був пакнреатит; 
- Якщо у пацієнтки є або були в минулому захворювання печінки, а показники функції 

печінки не нормалізувалися; 
- Якщо у пацієнтки є або в минулому були онкологічні захворювання печінки; 
- Якщо пацієнтка має або мала в минулому, або має підозру на рак молочної залози чи 

статевих органів; 
- Якщо у пацієнтки були вагінальні кровотечі з невстановлених причин; 
- Якщо у пацієнтки збільшений ендометрій (ненормальне розростання слизової оболонки 

матки); 
- Якщо пацієнтка вагітна або може бути вагітна.  
 
Лікарський засіб Новінет не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає 
лікарські засоби, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір і дасабувір або 
глекапревір/пібрентасвір (див. також розділ «Взаємодія препарату Новінет з іншими 
лікарськими засобами»). 



 

 

Попередження та запобіжні заходи 
Перед використанням лікарського засобу Новінет слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У деяких випадках слід дотримуватись особливої обережності під час використання лікарського засобу 
Новінет або інших комбінованих контрацептивів, і можуть знадобитися регулярне відвідування лікаря.  
 
Слід повідомити лікаря, якщо у пацієнтки є будь-які з наступних станів. 
Якщо ці стани з'являться або посиляться під час прийому лікарського засобу Новінет, також 
слід повідомити про це лікаря:  
- якщо пацієнтка палить цигарки;  
- якщо у пацієнтки є зайва вага; 
- якщо у пацієнтки підвищений артеріальний тиск;  
- якщо у пацієнтки є дефекти серцевих клапанів або проблеми з серцевим ритмом;  
- якщо пацієнтка має запалення підшкірних вен (поверхневий тромбофлебіт); 
- якщо пацієнтка хворіє на хворобу Крона або виразковий коліт (хронічне запальне 

захворювання кишечника); 
- якщо пацієнтка хворіє на системний червоний вовчак (захворювання, що впливає на 

природній імунітет); 
- якщо пацієнтка хворіє на гемолітико-уремічний синдром (порушення згортання крові, що 

спричиняє ниркову недостатність); 
- якщо пацієнтка хворіє на серповидноклітинну анемію (спадкове захворювання 

еритроцитів); 
- якщо у пацієнтки підвищений рівень жиру в крові (гіпертригліцеридемія) або позитивний 

сімейний анамнез цього захворювання. Гіпертригліцеридемія пов’язана з підвищеним 
ризиком розвитку панкреатиту; 

- якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або вона тривалий час не ходитиме (див. 
пункт 2 «Тромби»); 

- якщо пацієнтка безпосередньо після пологів, тоді вона в групі підвищеного ризику 
розвитку тромбозу. Слід звернутися до лікаря, щоб отримати інформацію, як швидко 
можна почати приймати Новінет після народження дитини; 

- якщо пацієнтка має варикозне розширення вен; 
- якщо рак молочної залози є або був у найближчих родичів; 
- якщо пацієнтка має захворювання печінки або жовчного міхура; 
- якщо пацієнтка хворіє на цукровий діабет. 
- якщо пацієнтка страждає від депресії або змін настрою; 
- якщо пацієнтка хворіє на епілепсію (див. «Взаємодія препарату Новінет з іншими 

лікарськими засобами»); 
- якщо пацієнтка хворіє на захворювання, яке вперше виникло під час вагітності або під 

час попереднього застосування статевих гормонів [наприклад, втрата слуху, 
захворювання крові, яке називається порфірією, гестаційний герпес (висипання на шкірі з 
пухирцями під час вагітності), хорея Сіденхема (хвороба нервової системи, коли 
з'являються мимовільні рухи тіла)]; 

- якщо у пацієнтки є або будь-коли булa хлоазма (золотисто-коричневі пігментні  плями 
під час вагітності, особливо на обличчі). У цьому випадку слід уникати прямого впливу 
сонячних променів або ультрафіолетового випромінювання; 

Коли слід звернутися до лікаря? 
 
Слід негайно звернутися до лікаря 
- якщо пацієнтка помітила можливі ознаки тромбозу, що може означати, що у 

пацієнтки тромб в нозі (тромбоз глибоких вен), тромби в легенях 
(тромбоемболія легеневої артерії), інфаркт чи інсульт (див. нижче п. 
«Тромби»). 

Щоб переглянути опис симптомів вказаних серйозних побічних ефектів, перейдіть 
до розділу «Як розпізнати тромбоз». 



 

 

- якщо у пацієнтки є спадковий ангіоневротичний набряк, препарати, що містять 
естрогени, можуть викликати або погіршити симптоми. Якщо у пацієнтки виникли такі 
симптоми ангіоневротичного набряку, як набряк обличчя, язика та/або горла та/або 
утруднене ковтання або кропив’янка разом із утрудненим диханням. слід негайно 
звернутися до лікаря. 

 
ТРОМБИ 
Використання комбінованих гормональних контрацептивних засобів, таких як Новінет, 
підвищує ризик тромбоутворення в порівнянні з ситуацією, коли вони не використовуються. У 
рідкісних випадках тромб може закупорити кровоносні судини і викликати серйозні проблеми. 
 
Тромби можуть утворитися: 
- венах (далі «венозний тромбоз» або «венозна тромбоемболія»); 
- артеріях (далі «артеріальний тромбоз» або «артеріальна тромбоемболія»). 
Одужання від тромбозу не завжди буває повним. У рідкісних випадках наслідки тромбозу 
можуть бути тривалими або, дуже рідко, смертельними. 
 
Слід пам'ятати, що загальний ризик утворення шкідливих тромбів при застосуванні 
лікарського засобу Новінет невеликий. 
 
 
ЯК РОЗПІЗНАТИ ТРОМБИ 
 
Слід негайно звернутися до лікаря, якщо пацієнтка помітила будь-який з наступних симптомів. 
 
Чи пацієнтка має якийсь із цих симптомів? Яка ймовірна причина 

симптомів? 
- набряк ноги або вздовж вени на нозі або стопі, 

особливо якщо він супроводжується: 
• болем або чутливістю у нозі, які можуть 

відчуватися тільки при стоянні або ходьбі 
• підвищенням температури в ураженій нозі 
• зміною кольору шкіри на нозі, наприклад, 

блідістю, почервонінням або посинінням 

Тромбоз глибоких вен 

- раптова задишка невідомого походження або 
прискорене дихання; 

- раптовий кашель без очевидної причини, який може 
бути поєднаний з випльовуванням крові; 

- різкий біль у грудях, який може посилюватися при 
глибокому вдиху; 

- сильне потьмарення або запаморочення; 
- прискорене або нерегулярне серцебиття; 
- сильний біль у шлунку. 
 
Якщо пацієнтка не впевнена, слід звернутися до лікаря, оскільки 
деякі з цих симптомів, зокрема кашель або задишка, можна 
помилково прийняти за більш легкий стан, наприклад, інфекцію 
дихальних шляхів (наприклад, застуду). 

Тромбоемболія легеневої 
артерії 

Симптоми найчастіше виникають в одному оці: 
- негайна втрата зору або, 
- безболісне погіршення зору, яке може прогресувати 

до втрати зору. 

Тромбоз вен сітківки 
(тромб в оці) 



 

 

- біль у грудях, дискомфорт, тиск, тяжкість; 
- відчуття стиснення або наповненості в грудях, плечі 

або під грудиною; 
- відчуття переповненості, розладу шлунка або задухи; 
- дискомфорт у нижній частині тіла, що віддає в 

спину, щелепу, горло, руку та живіт; 
- пітливість, нудота, блювота або запаморочення; 
- сильна слабкість, занепокоєння або задишка; 
- прискорене або нерегулярне серцебиття. 
 

Інфаркт 

- раптова слабкість або оніміння обличчя, рук або ніг, 
особливо з однієї сторони тіла; 

- раптова сплутаність свідомості, проблеми з мовленням 
або розумінням мови; 

- раптове погіршення зору на одне або обидва ока; 
- раптові проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата 

рівноваги або координації; 
- раптовий, сильний або тривалий головний біль без 

відомої причини; 
- втрата свідомості або непритомність з судомами або без 

них. 
 
У деяких випадках симптоми інсульту можуть бути 
короткочасними з майже негайним і повним одужанням, 
однак слід негайно звернутися до лікаря, оскільки існує 
ризик повторного інсульту. 

Інсульт 

- набряк і злегка синюшний колір шкіри на ногах або 
плечах; 

- сильний біль у шлунку (гострий живіт). 

Згустки крові блокують 
інші кровоносні судини 

 
 
ТРОМБИ У ВЕНАХ 
 
Що може статися, якщо у вені утворяться тромби? 
- Застосування комбінованих гормональних контрацептивів пов’язане з підвищеним 

ризиком утворення тромбів у венах (венозний тромбоз). Хоча ці побічні ефекти 
зустрічаються рідко. Найчастіше вони виникають в перший рік застосування 
комбінованого гормонального контрацептива. 

- Якщо тромби утворюються у венах нижніх кінцівок, це може призвести до розвитку 
тромбозу глибоких вен. 

- Якщо згусток крові переміщується з ноги і осідає в легенях, це може викликати 
тромбоемболію легеневої артерії. 

- У дуже рідкісних випадках тромб може утворитися в іншому органі, наприклад в оці 
(тромбоз вени сітківки). 

 
Коли ризик утворення тромбу у вені найбільший? 
 
Ризик розвитку тромбу у вені найбільший протягом першого року прийому комбінованого 
гормонального контрацептива вперше. Ризик також може бути вищим, при відновленні 
приймання комбінованого гормонального контрацептива (той же або інший лікарський засіб) 
після перерви тривалістю 4 тижні або більше. 



 

 

 
Після першого року ризик стає меншим, але завжди трохи вище, в порівнянні до 
невикористання комбінованих гормональних контрацептивів. 
 
Якщо пацієнтка перестає приймати Новінет, ризик виникнення тромбу повертається до 
нормального рівня протягом кількох тижнів. 
 
Від чого залежить ризик утворення тромбів? 
 
Ризик залежить від природного ризику тромбоутворення та типу комбінованого гормонального 
контрацептива, що використовується. 
 
Загальний ризик утворення тромбу в нозі або легенях при застосуванні лікарського засобу 
Новінет невеликий. 
 
- Протягом року приблизно у 2 з 10000 жінок, які не приймають комбінованого 

гормонального контрацептива і не вагітні, утворюються тромби.  
- Протягом року приблизно у 5-7 з 10000 жінок, які використовують комбінований 

гормональний контрацептив, що містить левоноргестрел, норетистерон або норгестимат, 
утворюється тромб. 

- Протягом року приблизно у 9-12 з 10000 жінок, які використовують комбінований 
гормональний контрацептив, що містить дезогестрел, наприклад Новінет, утворяться 
тромби. 

- Ризик утворення тромбу залежить від індивідуальної історії хвороби (див. «Фактори, що 
збільшують ризик утворення тромбу» нижче). 

 
 
 

Ризик утворення тромбу 
протягом року 

Жінки, які не приймають комбіновані гормональні 
таблетки/пластирі/ вагінальне кільце і не вагітні 

Приблизно 2 на 10000 жінок 

Жінки, які використовують комбіновані гормональні 
протизаплідні таблетки, що містять левоноргестрел, 
норетистерон або норгестимат 

Приблизно 5-7 на 10000 жінок 

Жінки, що приймають Новінет. Приблизно 9-12 на 10000 
жінок 

 
Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу у венах 
Ризик тромбоутворення при прийманні лікарського засобу Новінет невеликий, але деякі умови 
підвищують ризик. Ризик більший: 
- якщо пацієнтка має серйозну зайву вагу (індекс маси тіла (ІМТ) понад 30 кг/м2); 
- якщо у близького родича пацієнтки був тромбоз в ногах, легенях або інших органах у 

молодшому віці (наприклад, до 50 років). У цьому випадку можлива наявність спадкових 
розладів згортання крові; 

- якщо пацієнтці потрібна операція, якщо вона не рухатиметься тривалий час через травму 
або хворобу, або має ногу в гіпсі. Використання лікарського засобу Новінет можливо 
буде необхідно тимчасово припинити за кілька тижнів до операції або при обмеженій 
змозі пересуватись. Якщо пацієнтці потрібно припинити прийом лікарського засобу 
Новінет, слід запитати лікаря, коли можна знову почати його приймати; 

- з віком (особливо після 35 років); 
- якщо пацієнтка народила дитину протягом останніх кількох тижнів. 
 



 

 

Ризик тромбоутворення збільшується з кількістю факторів ризику, які є в пацієнтки. 
 
Подорож літаком (> 4 годин) може тимчасово збільшити ризик тромбоутворення, особливо 
якщо у пацієнтки є інші перераховані фактори ризику. 
 
Важливо повідомити лікаря, якщо будь-який з факторів відноситься до пацієнтки, навіть якщо 
немає впевненості. Лікар може вирішити, що прийом лікарського засобу Новінет слід 
припинити. 
 
Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Новінет, наприклад, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз без відомої причини, або 
якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 
 
 
ТРОМБОЗ В АРТЕРІЇ 
 
Що може статися, якщо в артерії утвориться тромб? 
 
Як і у випадку тромбів у вені, тромби в артерії можуть мати серйозні наслідки, наприклад, 
інфаркт або інсульт. 
 
Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу в артеріях 
Важливо зазначити, що ризик інфаркту або інсульту від використання лікарського засобу 
Новінет дуже малий, але він може збільшитися: 
- з віком (понад 35 років); 
- якщо пацієнтка палить цигарки. При використанні гормональних контрацептивів, 

таких як Новінет, рекомендується відмовитися від паління. Якщо пацієнтка не може 
кинути палити і їй більше 35 років, лікар може порадити використання іншого типу 
контрацепції; 

- якщо пацієнтка має зайву вагу; 
- якщо пацієнтка має високий кров'яний тиск; 
- якщо хтось з близьких родичів переніс інфаркт або інсульт в молодшому віці (до 50 років). У 

цьому випадку у пацієнтки також може бути підвищений ризик інфаркту або інсульту; 
- якщо у пацієнтки або когось з її найближчих родичів високий рівень жиру в крові 

(холестерин або тригліцериди); 
- якщо пацієнтка має мігрень, особливо мігрень з аурою; 
- якщо пацієнтка має проблеми з серцем (пошкодження клапанів, порушення ритму, що 

називається миготлива аритмія); 
- якщо пацієнтка хворіє на цукровий діабет. 
 
Якщо пацієнтки наявні більше одного з цих станів або якщо будь-який з них є особливо 
важким, ризик тромбоутворення може збільшитися. 
 
Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Новінет, наприклад, пацієнтка почне палити, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз без 
відомої причини, або якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 
 
 



 

 

Таблетки і рак 
 
У жінок, які приймають протизаплідні таблетки, рак молочної залози зустрічається дещо 
частіше ніж у жінок такого ж віку, які їх не приймають. Це незначне збільшення діагностики 
раку молочної залози поступово зменшується протягом 10 років після припинення прийому 
таблеток. Невідомо, чи пов’язана ця різниця з використанням протизаплідних таблеток. Це 
може бути пов’язано з тим, що жінки, які вживають таблетки, частіше проходять медичний 
огляд і раніше діагностують рак молочної залози. 
 
У рідкісних випадках повідомлялося про доброякісні пухлини в печінці, а ще рідше – про 
злоякісні пухлини в печінці у жінок, які приймали таблетки. Якщо пацієнтка відчуває 
нетиповий сильний біль у животі, слід звернутися до лікаря. 
 
 
Психічні розлади 
 
Деякі жінки, які приймають гормональні контрацептиви, включаючи Новінет, повідомляли про 
депресію або пригнічений настрій. Депресія може мати важкий перебіг, а іноді може 
призводити до думок про самогубство. Якщо пацієнтка помітить зміни настрою та симптоми 
депресії, слід якомога швидше звернутися до лікаря для отримання додаткової медичної 
консультації. 
 
 
Кровотеча між менструаціями 
 
Протягом перших кількох місяців прийому Новінет можуть виникнути несподівані кровотечі (кровотечі 
поза тижнем перерви). Якщо така кровотеча триває більше кількох місяців або починається через 
кілька місяців, лікар повинен з’ясувати причину. 
 
 
Що робити, якщо кровотеча відміни за тиждень перерви не настала 
 
Якщо всі білі таблетки були прийняті правильно, немає блювоти або сильної діареї і не 
приймаються інші ліки, дуже малоймовірно, що жінка вагітна. 
 
Якщо очікувана кровотеча відміни не настає двічі поспіль, це може означати вагітність. Слід 
негайно звернутися до лікаря. Наступне опаковання препарату можна починати приймати 
тільки тоді, коли пацієнтка впевнена, що не вагітна. 
 
 
Діти та молодь 
 
Безпека та ефективність застосування дезогестрелу підлітками віком до 18 років не 
встановлені. Немає доступних даних.  
 
 
Взаємодія препарату Новінет з іншими лікарськими засобами 
 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. Також слід повідомити всіх 
інших лікарів або стоматолога, які призначають будь-які інші ліки (або фармацевта) про 
застосування лікарського засобу Новінет. Вони можуть сказати, чи потрібно вжити додаткових 
заходів контрацепції (наприклад, презервативи), а якщо так, то протягом якого часу. 
 
Лікарський засіб Новінет не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає 
лікарські засоби, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір і дасабувір або 
глекапревір/пібрентасвір, оскільки це може спричинити неправильні результати печінкових 



 

 

проб в крові (підвищення рівня печінкових ферментів АлАТ). 
Перед початком приймання цих ліків лікар призначить інший тип контрацепції. 
Почати приймати лікарський засіб Новінет можна приблизно через 2 тижні після закінчення 
вищезгаданого лікування. Дивіться пункт «Коли не приймати лікарський засіб Новінет». 
 
Деякі препарати можуть впливати на рівень лікарського засобу Новінет в крові, що призводить до 
зниження ефективності контрацепції та виникнення несподіваної кровотечі. Це стосується 
лікарських засобів, що використовують для лікування: 
- епілепсії (наприклад, фенітоїн, фенобарбітал, примідон, карбамазепін, фелбамат, 

окскарбамазепін, топірамат), 
- туберкульозу (наприклад, рифампіцин, рифабутин) 
- ВІЛ-інфекції (так звані інгібітори протеази та ненуклеозидні інгібітори зворотної 

транскриптази, такі як ритонавір, невірапін, ефавіренц, нелфінавір), 
- інфекції вірусного гепатиту С (боцепревір, телапревір), 
- грибкових інфекцій (гризеофульвін), 
- високого кров'яного тиску у кровоносних судинах легень (бозентан),  
- - фітопрепарати, що містять звіробій (Hypericum perforatum). Якщо пацієнтка бажає 

використовувати рослинні продукти, що містять звіробій, під час прийому Новінет, 
спочатку слід проконсультуватися з лікарем. 

 
Наступні препарати можуть знизити толерантність лікарського засобу Новінет: 
- кетоконазол, ітраконазол, флуконазол (застосовуються для лікування грибкових 

інфекцій); 
- макролідні антибіотики, такі як кларитроміцин, еритроміцин (використовуються для 

лікування бактеріальних інфекцій); 
- блокатори кальцієвих каналів, такі як дилтіазем (використовується для лікування деяких 

захворювань серця і високого кров’яного тиску); 
- еторикоксиб (використовується для лікування артриту, остеоартрозу). 

 
Лікарський засіб Новінет може впливати на дію інших ліків, наприклад:  
- циклоспорину (лікарський засіб, що використовується для запобігання відторгнення 

тканин після операцій з трансплантації органів) 
- протиепілептичного препарату ламотригін (може призвести до збільшення частоти 

припадків), 
- тизанідину (лікарський засіб для лікування м'язової спастичності), 
- левотироксину (лікарський засіб для лікування нестачі гормону), 
- - теофіліну (препарат для лікування астми). 

 
Слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати будь-які ліки. 
 
 
Лабораторні дослідження 
 
Слід обов’язково повідомити лікаря або персонал лабораторії про приймання протизаплідних 
таблеток, оскільки оральні контрацептиви можуть впливати на результати деяких аналізів. 
 
 
Вагітність і грудне вигодовування 
 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 
 
Лікарський засіб Новінет не слід застосовувати, якщо пацієнтка вагітна. Якщо пацієнтка вагітна 
або підозрює вагітність, їй слід негайно припинити прийом лікарського засобу Новінет та негайно 
повідомити про це лікаря. 
 



 

 

Не рекомендується застосовувати лікарський засіб Новінет під час годування груддю. Якщо 
пацієнтка годує груддю і хочете використовувати в цей час  протизаплідні таблетки Новінет, 
слід звернутися до лікаря.  
 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами 
 
Під час приймання лікарського засобу Новінет  можна керувати автотранспортом та працювати 
з механізмами.  
 
 
Новінет містить моногідрат лактози 
 
Якщо у пацієнтки була діагностована непереносимість деяких цукрів, перед прийомом 
препарату пацієнтці слід проконсультуватися з лікарем. 
 
 
3. Як приймати лікарський засіб Новінет 
 
Завжди використовуйте цей лікарський засіб чітко до рекомендацій лікаря. У випадку будь-
яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Кожне опаковання лікарського засобу Новінет містить 1 блістер з 21 таблеткою, вкритою 
оболонкою, або 3 блістери по 21 таблетці, вкритій оболонкою. Спеціальне маркування блістерів 
символами послідовних днів тижня допомагає контролювати регулярний прийом 
протизаплідних таблеток. 
 
На кожній таблетці в опакованні зазначено день тижня, в який її слід прийняти. Слід приймати 
по 1 таблетці щодня протягом 21 дня поспіль у напрямку стрілки на блістері до повного 
спорожнення.  
 
Після прийому всіх 21 таблеток у блістері наступає 7-денна перерва без прийому таблеток. На 2 
або 3 день перерви повинна з'явитися кровотеча відміни, схожа на менструальну кровотечу.  
 
Прийом таблеток з наступного блістера необхідно починати на 8-й день (після 7-денного 
періоду без прийому таблеток), навіть якщо кровотеча ще не зупинилася. При регулярному 
прийомі лікарського засобу Новінет, прийом таблеток з чергового опаковання буде завжди 
починатись в один й той самий день тижня, а кровотеча починатиметься в той же день місяця.   
  
Таблетки слід приймати в один і той же час.  
Прийом таблеток вранці (перша дія протягом дня) або пізно ввечері (остання дія перед сном) 
може допомогти дотримуватись регулярного прийому таблеток. 
Таблетку слід ковтати цілою, запиваючи за потреби водою.  
 
 
Як розпочати приймання лікарського засобу Новінет  
 
Якщо не використовувалися гормональні контрацептиви (протягом попереднього місяця) 
Прийом таблеток слід починати в перший день природного менструального циклу (тобто в перший день 
менструації). Прийом таблеток можна розпочати з 2 по 5 день, але тоді під час першого циклу протягом 
перших 7 днів прийому таблеток рекомендується використовувати додаткові бар’єрні методи 
контрацепції (наприклад, презерватив). 
 
Перехід з іншого комбінованого протизаплідного засобу (таблетки, вагінальне кільце, 
трансдермальний пластир)  
Пацієнтка повинна розпочати прийом лікарського засобу Новінет на наступний день після 
прийому останньої таблетки з діючою речовиною попереднього орального контрацептиву, та 
не пізніше першого дня після звичайної перерви в прийомі попереднього протизаплідного 



 

 

засобу або після прийому останньої таблетки плацебо. Ніяких додаткових заходів контрацепції 
не потрібно. 
 
Якщо пацієнтка попередньо використовувала вагінальне кільце або трансдермальний пластир, 
вона повинна почати приймати Новінет в день усунення кільця і не пізніше в день його 
наступного застосування. Ніяких додаткових заходів контрацепції не потрібно. 
 
Перехід з контрацептиву, що містить тільки прогестаген (мінітаблетки, ін’єкції, 
імплантати) 
 
Пацієнтка може в будь-який день перейти з прийому таблеток, що містять лише прогестаген (з 
імплантату у день його видалення або з ін’єкції в день запланованої наступної ін’єкції) на 
лікарський засіб Новінет, але у всіх випадках потрібно вживати додаткових захисних заходів 
(наприклад, презервативи) протягом перших 7 днів прийому таблеток. 
 
Застосування після викидня в першому триместрі вагітності 
Слід негайно розпочати прийом таблеток. Ніяких додаткових методів контрацепції не потрібно. 
 
Застосування після пологів або викидня в другому триместрі вагітності 
Годуючі груддю пацієнтки - див. п. «Вагітність і грудне вигодовування». 
Лікар призначить пацієнтці почати приймати таблетки між 21 та 28 днем після пологів або 
аборту в другому триместрі. Якщо розпочати приймати цей препарат пізніше, слід 
використовувати додатковий бар’єрний метод контрацепції (наприклад, презерватив) протягом 
перших 7 днів прийому таблеток. Однак, якщо пацієнтка вже мала статевий акт перед початком 
прийому таблеток, слід переконатися, що вона не вагітна, або дочекайтеся першої менструації. 
 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Новінет 
 
При передозуванні лікарським засобом Новінет немає ризику серйозних проблем зі здоров’ям, 
хоча можуть виникнути нудота, блювота або незначна вагінальна кровотеча у молодих дівчат. 
Якщо такі симптоми виникають, слід звернутися до лікаря, який за необхідності призначить 
відповідне лікування.  
 
 
Пропуск прийому лікарського засобу Новінет 
 
При пропуску прийому лікарського засобу Новінет, слід дотримуватися наведених нижче 
правил.  
 
Якщо прийом таблетки затримується менше ніж на 12 годин, то контрацептивний захист не знижується. 
Пацієнтка повинна прийняти пропущену таблетку, як тільки згадає, а наступні таблетки 
прийняти в звичайний час.  
 
Якщо прийом таблетки затримується більше ніж на 12 годин, контрацептивний захист 
може бути зниженим. Чим більше пропущених таблеток, тим більший ризик зниження 
контрацептивної ефективності таблетки. Більший ризик завагітніти існує при пропуску 
таблетки на початку або в кінці циклу. Будь ласка, ознайомтесь інформацію нижче (див. 
також схему).  
 
 
Більше одної пропущеної таблетки з блістера  
 
Слід звернутися за порадою до лікаря. 
 
У разі пропуску прийому таблеток слід дотримуватися двох основних правил: 
1.       Перерва в прийомі таблеток не може бути довша ніж 7 днів. 



 

 

2. Для відповідного пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової вісі потрібні 7 днів 
безперервного прийому таблеток. 

 
Відповідно до цього лікар може рекомендувати: 
 
Тиждень 1 
Пацієнтка повинна прийняти останню пропущену таблетку, як тільки згадає про це, навіть 
якщо це означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в 
звичайний час. Протягом наступних 7 днів слід використовувати додатковий бар’єрний метод 
контрацепції, наприклад, презервативи. Якщо статевий акт відбувся протягом 7 днів, що 
передують дню, коли було пропущено прийом таблетки, існує можливість завагітніти. Чим 
більше таблеток пропущено і чим ближче вони до перерви в прийомі таблеток, тим більший 
ризик вагітності. 
 
Тиждень 2 
Пацієнтка повинна прийняти останню пропущену таблетку, як тільки згадає про це, навіть 
якщо це означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в 
звичайний час. За умови, що таблетки приймались правильно протягом 7 днів, що передували 
пропущеній таблетці, немає необхідності використовувати додаткові засоби контрацепції. 
Однак, якщо це не так, або якщо пацієнтка пропустила більше 1 таблетки, слід використовувати 
додаткові засоби контрацепції протягом 7 днів. 
 
Тиждень 3 
Ризик зниження протизаплідного захисту неминучий через перерву без прийому таблеток, що 
наближається. Однак цьому можна запобігти, регулюючи спосіб прийому таблеток. Таким 
чином, не потрібно вживати додаткових заходів контрацепції, якщо дотримується одне з двох 
альтернативних правил дії, наведених нижче, за умови, що всі таблетки були правильно 
прийняті протягом 7 днів, що передують дню, коли таблетку було пропущено. Якщо ні, слід 
дотримуватися першого з цих двох альтернативних правил і одночасно використовувати 
додатковий метод контрацепції протягом наступних 7 днів. 
 
1. Пацієнтка повинна прийняти останню пропущену таблетку, як тільки згадає про це, 

навіть якщо це означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід 
приймати в звичайний час. Наступне опаковання слід розпочати відразу після прийому 
останньої таблетки з поточного опаковання, тобто без перерви в прийомі таблеток між 
опакованнями. Кровотеча відміни найімовірніше не виникне до кінця наступного 
опаковання, проте під час прийому таблеток можуть з'явитися виділення або 
міжменструальна кровотеча. 

 
2. Лікар може порадити пацієнтці припинити приймати таблетки з поточного опаковання. У 

цьому випадку пацієнтці слід зробити перерву до 7 днів без прийому таблеток, 
включаючи дні, коли пацієнтка забула прийняти таблетки, після чого слід продовжити 
прийом таблеток з наступного опаковання. 

 
У випадку, якщо пацієнтка забула прийняти таблетки і не з'явилась кровотеча відміни в 
першу перерву без прийому таблеток, слід враховувати можливість завагітніти. 
 



 

 

 
 

Прийом лікарського засобу Новінет у разі блювоти або сильної діареї  
Якщо блювота або сильна діарея з'явилась  протягом 3-4 годин після прийому таблетки, 
абсорбція може бути неповною. У цьому випадку слід дотримуватися описаних вище 
інструкцій як у випадку пропущених таблеток. Якщо пацієнтка не хоче змінювати свій звичний 
спосіб прийому таблеток, слід прийняти додаткову таблетку (таблетки) з іншого опаковання. 
 
Як відстрочити кровотечу відміни 
При правильному прийомі лікарського засобу Новінет, кровотеча відміни завжди буде 
починатись в один і той же день місяця. 
 



 

 

Щоб відстрочити початок кровотечі відміни, після завершення прийому одного блістера слід 
продовжувати приймати лікарський засіб Новінет з наступного блістера, без перерви в прийомі 
таблеток. 
 
Можна продовжувати приймати таблетки, поки не закінчиться друга упаковка. Під час прийому 
таблеток з другого опаковання можуть з'явитися міжменструальна кровотеча або виділення. 
Регулярний прийом лікарського засобу Новінет слід починати після 7-денної перерви без 
прийому таблеток. 
 
Щоб перенести кровотечу відміни на інший день тижня, ніж зазвичай, який відрізняється від 
поточного дня тижня початку менструації, слід скоротити (але ніколи не подовжувати) 
найближчу перерву без прийому таблеток на будь-яку кїлькість днів. Наприклад, якщо перший 
день кровотечі припадає на п’ятницю, а більш зручним був би вівторок, тобто на 3 дні раніше, 
слід почати приймати таблетки з наступного опаковання на 3 дні раніше. Чим коротша буде 
перерва без прийому таблеток, тим більший ризик того, що кровотечі відміни не буде, а 
з'явиться міжменструальна кровотеча та виділення під час прийому наступного опаковання 
(подібно як у випадку відтермінування кровотечі відміни). 
 
Відсутність кровотечі відміни 
Якщо протизаплідні таблетки приймались правильно, не було блювоти або сильної діареї, а 
також паралельно не приймались інші препарати, ймовірність вагітності дуже мала. Наступні 
таблетки слід приймати в звичайний час. 
 
Якщо кровотеча не з'явилась протягом двох послідовних циклів, є ймовірність вагітності. У 
цьому випадку слід негайно звернутися до лікаря. Застосування протизаплідних таблеток слід 
продовжувати тільки за призначенням лікаря після того, як буде підтверджено, що пацієнтка не 
вагітна.  
 
Припинення прийому лікарського засобу Новінет 
Лікарський засіб Новінет можна припинити приймати в будь-який день. Якщо причиною 
припинення прийому таблеток є планована вагітність, до моменту менструальної кровотечі слід 
використовувати інший метод контрацепції. Це полегшить лікареві визначення терміну 
пологів. 
 
У випадку виникнення додаткових сумнівів щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. Якщо з'явились будь-які побічні ефекти, особливо важкі та стійкі, або зміни у 
стані здоров’я, які, на думку пацієнтки, пов’язані з використанням лікарського засобу Новінет, 
слід проконсультуватися з лікарем. 
Усі жінки, які застосовують комбіновані гормональні контрацептиви, мають підвищений ризик 
тромбоутворення у венах (венозна тромбоемболія) або в артеріях (артеріальна тромбоемболія). 
Додаткову інформацію щодо різних факторів ризику, пов’язаних із застосуванням 
комбінованих гормональних контрацептивів, див. у розділі 2 «Важлива інформація перед 
прийманням лікарського засобу Новінет». 
 
Часто (можуть вражати не більше 1 з 10 осіб):  депресія, зміни настрою, головний біль, 
нудота, біль у шлунку, біль у грудях, чутливість грудей, збільшення ваги. 
 
Нечасто (можуть вражати не більше 1 зі 100 осіб): затримка рідини, зниження лібідо, 
мігрень, блювота, діарея, висипання, кропив’янка, збільшення грудей. 
 



 

 

Рідко (можуть вражати не більше 1 з 1000 осіб): гіперчутливість, підвищене лібідо, 
подразнення очей контактними лінзами, шкірні розлади (вузлувата еритема, мультиформна 
еритема), неправильний мазок з шийки матки, виділення з молочних залоз, втрата ваги. 
Тромби у вені або артерії, наприклад:  
- у нозі або стопі (наприклад, тромбоз глибоких вен)   
- у легенях (наприклад, тромбоемболія легеневої артерії),   
- інфаркт міокарда 
- інсульт,  
- мікроінсульт або тимчасові симптоми інсульту, відомі як транзиторна ішемічна атака,  
- тромби в печінці, шлунку та/або кишечнику, нирках або оці. 
Ймовірність тромбоутворення може бути вищою, якщо у пацієнтки є будь-які інші стани, які 
підвищують цей ризик (див. розділ 2 для отримання додаткової інформації про фактори, що 
підвищують ризик тромбоутворення, та симптоми тромбу). 
 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21  309 
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб Новінет  
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці.  
Зберігати при температурі нижче 30°С. Зберігати в оригінальному опакованні. 
 
Не використовувати цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
опакованні. Термін придатності означає останній день вказаного місяця.  
 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище.  
 

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


 

 

6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Новінет 
Діючі речовини: етинілестрадіол і дезогестрел. Одна таблетка, вкрита оболонкою, містить 20 
мкг етинілестрадіолу та 150 мкг дезогестрелу. 
 
Інші компоненти: 
Ядро таблетки: α-токоферол, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний, стеаринова кислота, 
повідон, картопляний крохмаль, лактози моногідрат, хіноліновий жовтий (E104). 
Оболонка: пропіленгліколь, поліетиленгліколь 6000, гідроксиметилпропілцелюлоза. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Новінет та вміст опаковання  
Блідо-жовті круглі таблетки, випуклі з двох сторін, з тисненням: «RG» з одного боку та «P9» з 
іншого. 
  
Картонна коробка містить 1 або 3 блістери по 21 таблетці, вкритій оболонкою.  
 
Відповідальний суб'єкт та виробник  
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Будапешт, Угорщина 
 
Для отримання більш детальної інформації слід звернутися до локального представника 
відповідального суб'єкта: 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції серпень 2021 

 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 

НІФУРОКСАЗИД ГЕДЕОН РІХТЕР, 100 мг, 
таблетки, вкриті оболонкою 

Nifuroxazidum 

 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
Цей лікарський засіб слід завжди використовувати відповідно до опису в інструкції, або 
відповідно до рекомендацій лікаря чи фармацевта. 
- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- Для отримання поради або додаткової інформації слід звернутися до фармацевта. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які можливі побічні ефекти, 

що не зазначені в цій інструкції, слід звернутись до лікаря або фармацевта. Див. п. 4.  
Якщо покращення не настає, або пацієнт відчуває погіршення, слід звернутись до лікаря. 

 

Зміст інструкції 

1. Що таке лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
3. Як приймати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як приймати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 

1. Що таке лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер і для чого він 
використовується 

Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер - це протимікробний препарат. Має 
місцеву дію в просвіті кишки проти деяких видів бактерій. 

Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не порушує правильної бактеріальної флори шлунково-
кишкового тракту. Не призводить до виникнення штамів бактерій, стійких до його дії. Після 
перорального прийому практично не адсорбується зі шлунково-кишкового тракту. Виводиться 
у незмінній формі з калом. 

Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер використовується в лікуванні наступних 
хвороб та недуг: 

- Гостра та хронічна діарея інфекційної етіології. 

- При інших хворобах, що супроводжуються діареєю. 
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2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон 
Ріхтер 

Коли не приймати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 

- Якщо у пацієнта алергія (гіперчутливість) на ніфуроксазид або будь-які   
інші компоненти цього лікарського засобу (вказані в розділі 6). Алергічна реакція 
може проявлятись у формі: набряку обличчя, губ, язика або задишки (якщо такі  
симптоми виникають, слід негайно звернутися до лікаря). 

- Не застосовувати дітям віком до 7 років, оскільки діти цього віку можуть мати 
труднощі з проковтуванням таблетки. 

 
Попередження та запобіжні заходи 

- Якщо діарея утримується більше як 3 дні попри прийом лікарського засобу Ніфуроксазид 
Гедеон Ріхтер, слід звернутися до лікаря. Лікар зробить аналізи, щоб виявити причину 
симптомів і визначити подальше лікування. 

- У разі виникнення алергічної реакції з такими симптомами як: висипання, свербіж, слід 
припинити прийом лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер.  

- Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер використовується у поєднанні з дієтою, 
що виключає з меню соки, сирі овочі та фрукти, а також гострі та важкозасвоювані 
страви, а також заморожені продукти та холодні напої. Рекомендується їсти печене 
м’ясо та рис. 

- Під час лікування діареї необхідне постійне вживання рідини (перорально або 
внутрішньовенно) залежно від загального стану хворого (середнє споживання води для 
дорослого пацієнта – 2 л на добу) для поповнення втрати рідини, викликаної діареєю. У 
разі тяжкої та тривалої діареї, сильної блювоти або небажання їсти, слід розглянути 
можливість внутрішньовенної регідратації  

 

Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер та інші препарати  
 
Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер зменшує абсорбцію багатьох ліків  зі шлунково-
кишкового тракту. Якщо пацієнт приймає інші ліки, перед початком лікування лікарським 
засобом Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер слід проконсультуватись з лікарем.  
 
Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер з їжею та напоями 

Під час діареї слід забезпечити відповідне споживання їжі, уникаючи певних продуктів, 
особливо соків, сирих овочів і фруктів, гострої та важкозасвоюваної їжі, а також заморожених 
продуктів і холодних напоїв. Рекомендується їсти печене м’ясо та рис. 

Вживання алкоголю під час прийому лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер може 
викликати гострі та тяжкі реакції непереносимості (так звані дисульфірамоподібні реакції). 

Вагітність і грудне вигодовування 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
лікарський засіб.  

Слід проконсультуватися з лікарем або фармацевтом у випадку застосування лікарського 
засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер вагітними жінками та жінками, які годують груддю. 
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Керування автотранспортом або робота з механізмами 

Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не впливає на здатність керувати 
автотранспортом або працювати з механізмами. 

 
3. Як приймати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
 
- Звичайна доза для дорослих і дітей від 7 років становить 2 таблетки 4 рази на добу 

кожні 6 годин. 
-  Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер приймається перорально. Слід 

проковтнути цілу таблетку, запиваючи відповідною кількістю рідини, наприклад 
склянкою води. Таблетку не можна розкуштувати або роздрібнювати. 

- Якщо симптоми посилюються або не зникають після 3 днів, слід звернутися до лікаря. 
- Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не слід приймати довше 3  днів без 
консультації з лікарем. 
- Під час лікування діареї лікарським засобом Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер необхідна 

постійна додаткова пероральна регідратація організму, тому слід пити багато рідини, 
бажано води, солодких або ароматизованих напоїв (середнє споживання води дорослими - 2 
літри на добу), щоб компенсувати втрату рідини, спричинену діареєю.  
У разі тяжкої та тривалої діареї, сильної блювоти або небажання їсти, слід розглянути 
можливість внутрішньовенної регідратації  

 
Якщо складається враження, що ефект дії лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
занадто сильний або занадто слабкий, слід звернутися до лікаря. 

Прийом більшої за рекомендовану дози лікарського засобу  Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер  

У випадку прийому більшої за рекомендовану дози лікарського засобу Ніфуроксазид 
Гедеон Ріхтер, слід звернутися до лікаря. Слід показати лікарю упакування з таблетками  Слід 
показати лікарю опаковання з таблетками. 

Пропуск прийому лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 

Наступну дозу слід прийняти у встановлений час. 
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

Припинення прийому лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 

Лікування не слід переривати протягом 3 днів, навіть якщо пацієнт відчуває себе краще. 

У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського 
засобу, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 

 
4. Можливі побічні ефекти 

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не в кожного. 

При застосуванні лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не повідомлялося про 
серйозні побічні ефекти, що загрожують життю, за винятком одного випадку 
гранулоцитопенії (зменшення кількості певного типу  білих кров’яних клітин – 
гранулоцитів). 
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В індивідуальних випадках алергічної реакції на ніфуроксазид можуть виникнути такі побічні 
ефекти: 

- біль у животі, 
- нудота, 
- загострення діареї. 

Крім того, рідко можуть виникати наступні побічні ефекти (у щонайменше 1 з 10000, але рідше 
ніж в 1 з 1000 пацієнтів). 

- висипання, 
- гноячки на шкірі, 
- свербіж і грудочки на нарости на шкірі. 

 
З невідомою частотою (частоту неможливо оцінити з наявних даних) можуть з'являтися: 
- алергічні реакції, такі як шкірні висипання, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, 
анафілактичний шок. 

 
 
Повідомлення про побічні ефекти  
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Варшава 
тел.: + 48 22 49 21 301 
факс: + 48 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як приймати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 

Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 

Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонному опакованні та блістері після напису «Exp:» Термін придатності означає останній 
день вказаного місяця.  
 
Не зберігати препарат при температурі вище 25°С. 
 

Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати 
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не використовуються. Така утилізація лікарських 
засобів допоможе захистити навколишнє середовище.  

 

mailto:ndl@urpl.gov.pl
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6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
 
Діюча речовина лікарського засобу - ніфуроксазид. 
Допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, крохмаль картопляний, желатин, 
тальк,  магнію стеарат, гідроксипропилметилцеллюлоза, титану діоксид, макрогол 20000, 
хіноліновий жовтий (E 104). 

Зовнішній вигляд лікарського засобу  Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер та вміст опаковання  

Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер має форму таблеток 
вкритих оболонкою.  

Опаковання - картонна коробка - містить 24 
таблетки. 

 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 
тел.: +48 (22) 755 50 81 
 
 
Для отримання більш детальної інформації слід звертатися до: 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції червень 2020 

(логотип відповідального суб'єкта) 

(фармакод) 
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 

 
НІФУРОКСАЗИД ГЕДЕОН РІХТЕР, 220 мг/5 мл, суспензія оральна 

 
Nifuroxazidum 

 
 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
- Слід зберегти цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
- У разі виникнення будь-яких побічних ефектів, у тому числі будь-яких побічних ефектів, 

не вказаних у цій інструкції, слід про це повідомити лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 
 
Зміст інструкції 
 
1. Що таке лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон 
Ріхтер 
3. Як приймати Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
1. Що таке Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер і для чого він використовується  

 
Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер - це протимікробний лікарський засіб. Має місцеву дію в 
просвіті кишки проти деяких видів Грам-позитивних та Грам-негативних бактерій. 
Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не порушує правильної бактеріальної флори шлунково -
кишкового тракту. Не призводить до виникнення штамів бактерій, стійких до його дії. Після 
перорального прийому практично не адсорбується зі шлунково-кишкового тракту. 
Виводиться у незмінній формі з калом. 

 
Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер використовується в лікуванні наступних хвороб та недуг: 

 
- Гостра та хронічна діарея інфекційної етіології. 
- Інші захворювання, що протікають з діареєю, наприклад, гостре харчове отруєння. 

 
 
 

2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон 
Ріхтер 

 
Коли не приймати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 

 
- Якщо у пацієнта алергія на ніфуроксазид або будь-які інші компоненти цього 

лікарського засобу (вказані в розділі 6). Алергічна реакція може проявлятись 
висипанням, свербіжем, набряком обличчя, губ, язика або задишкою (якщо такі  
симптоми виникають, слід негайно звернутися до лікаря). 

- Не застосовувати недоношеним дітям та новонародженим віком до 1 місяця. 
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Попередження та запобіжні заходи  
 

- Якщо діарея не проходить через 3 дні лікування, лікар виконає аналізи, щоб виявити 
причину симптомів і розглянути питання про початок лікування антибіотиками.  

- При тяжкій діареї замість лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер пацієнту слід 
приймати антибіотик широкого спектра дії, оскільки ніфуроксазид не абсорбується зі 
шлунково-кишкового тракту. 

- Під час лікування діареї необхідне постійне доповнення рідини (перорально або внутрішньовенно) 
залежно від загального стану хворого (середнє споживання води для дорослого пацієнта – 2 л на 
добу) для поповнення втрати рідини, викликаної діареєю. У разі тяжкої та тривалої діареї, 
сильної блювоти або небажання їсти, слід розглянути можливість внутрішньовенної 
регідратації  

- Препарат може викликати алергічні реакції (можливі реакції уповільненого типу). У разі 
виникнення алергічної реакції з такими симптомами як: задуха, висипання, свербіж, слід 
припинити прийом лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер.  

- Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер застосовується разом з дієтою, що полягає 
на виключенні   
з раціону соків, сирих овочів і фруктів та гострої і важкозасвоюваної їжі,  
а також заморожений продуктів та холодних напоїв.  

 
Слід звернутися до лікаря, навіть якщо наведені вище попередження стосуються ситуацій у 
минулому. 

 
 

Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер та інші препарати 
 

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 

 
Ніфуроксазид зменшує абсорбцію багатьох ліків  зі шлунково-кишкового тракту. Тому під час 
лікування Ніфуроксазидом Гедеон Ріхтер не слід одночасно приймати інші пероральні 
препарати.  

 
 

Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер з їжею, напоями та алкоголем 

Під час діареї слід забезпечити відповідне споживання їжі, уникаючи певних продуктів, особливо соків, 
сирих овочів і фруктів, гострої та важкозасвоюваної їжі, а також заморожених продуктів і холодних 
напоїв. Рекомендується їсти печене м’ясо та рис. 
 
Вживання алкоголю під час прийому лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер може 
викликати гострі та тяжкі реакції непереносимості (так звані дисульфірамоподібні реакції).  
 
 
Вагітність і грудне вигодовування 

 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  

 
Слід дотримуватися обережності при застосуванні лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон 
Ріхтер вагітними жінками та жінками, які годують груддю. 

 
 

Керування автотранспортом або робота з механізмами 
 

Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати 
з механізмами. 
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Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер  містить сахарозу. Якщо у пацієнта 
діагностовано непереносимість деяких цукрів, перед прийомом лікарського засобу пацієнту 
слід проконсультуватися з лікарем. 
 
Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер  містить метилпарагідроксибензоат. 
Враховуючи вміст метилпарагідроксибензоата, лікарський засіб може викликати алергічні 
реакції (можливі реакції уповільненого типу). 

 
 

3. Як приймати Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер  
 
Завжди слід використовувати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря. У 
випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  

 
Звичайна доза лікарського засобу: 
- Діти віком від 2 до 6 місяців: 2,5 – 5 мл суспензії (1 менша або 1 більша мірна ложечка) 2 

рази на добу, кожні 12 годин;  
- Діти віком від 7 місяців до 6 років: 5 мл суспензії (1 більша мірна ложечка) 3 рази на 

добу, кожні 8 годин;  
- Дорослі та діти віком від 7 років: 5 мл суспензії (1 більша мірна ложечка) 4 рази на добу, 

кожні 6 годин;  
 
Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер приймається перорально. 
Лікарський засіб слід застосовувати через регулярні проміжки часу протягом доби. 
Кожен раз перед використанням збовтувати пляшку для отримання однорідної суспензії, 
можна запити водою. 
Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не слід приймати довше 7 днів. 
Під час лікування гострої діареї лікарським засобом Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер необхідна 
постійна регідратація організму, бажано водою, солодкими або ароматизованими напоями 
(середнє споживання води дорослими - 2 літри на добу), щоб заповнити втрату рідини, спричинену 
діареєю. Лікар призначить необхідну кількість пероральних або внутрішньовенних рідин 
залежно від загального стану пацієнта. У разі тяжкої та тривалої діареї, сильної блювоти або 
небажання їсти, слід розглянути можливість внутрішньовенної регідратації  

 
Якщо складається враження, що ефект дії лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
занадто сильний або занадто слабкий, слід звернутися до лікаря. 

 
 

Прийом більшої дози лікарського засобу  Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер за рекомендовану 
 

У випадку прийому дози препарату, що перевищує  рекомендовану, слід негайно 
проконсультуватися з лікарем. Слід показати лікарю опаковання з суспензією. 

 
 

Пропуск прийому лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
 

Наступну дозу слід прийняти у встановлений час. 
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

 
 

Припинення прийому лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
 

Лікування не слід переривати до спливу 7 днів без консультації з лікарем, навіть якщо 
пацієнт відчуває себе краще. 
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У випадку виникнення додаткових сумнівів щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 

 
 

4. Можливі побічні ефекти  
 

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони 
з'являються не в кожного. 

 
При застосуванні лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не повідомлялося про 
серйозні побічні ефекти,  що загрожують життю, за винятком одного випадку 
гранулоцитопенії (зменшення кількості певного типу білих кров’яних клітин – гранулоцитів). 
 
Виникнення серйозних побічних ефектів може вимагати негайної медичної допомоги та 
лікування в стаціонарі. 

 
Можуть виникнути наступні побічні ефекти:  

 
- біль у животі 
- нудота 
- загострення діареї 

 
Крім того, рідко можуть виникати наступні побічні ефекти (у щонайменше 1 з 10 000, але рідше ніж 
в 1 з 1000 пацієнтів).  

 
- висипання 
- гноячки на шкірі 
- свербіж та висипання на шкірі 
 

З невідомою частотою (частоту неможливо оцінити з наявних даних) можуть з'являтися: 
- алергічні реакції, такі як шкірні висипання, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, 
анафілактичний шок. 

 
 

Повідомлення про побічні ефекти  
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C  
PL-02 222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 

 
5. Як зберігати Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер  

 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
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упаковці після: «Exp:».  
Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
Не зберігати препарат при температурі вище 25°С. 
Не використовувати цей лікарський засіб після 3 місяців від відкриття пляшки. 

 
Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати 
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не потрібні. Така утилізація лікарських засобів 
допоможе захистити навколишнє середовище.  

 
 

6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 

 
- Діюча речовина лікарського засобу - ніфуроксазид. 
- Допоміжні речовини: карбомер, сахароза, лимонна кислота, натрію гідроксид, 

метилпарагідроксибензоат, 
     симетикон 30% емульсія, вода очищена, бананова есенція. 

 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер та вміст опаковання  
 
Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер – це світло-жовта оральна суспензія з банановим запахом. Суспензія 
може злегка осісти на дні пляшки, але після струшування повинна повернутися до однорідної 
дисперсії. 
 
Опаковання - картонна коробка - містить пляшку з 90 мл суспензії та подвійну мірну 
ложечку. 
 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 
тел.: +48 (22) 755 50 81 
 
Для отримання більш детальної інформації щодо лікарського засобу звертайтеся до:  
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
факс: +48 (22) 755 96 24 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції вересень 2018 
 
 
(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта  

НІФУРОКСАЗИД ГЕДЕОН РІХТЕР, 200 мг, тверді 
капсули 

Nifuroxazidum 

 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
Цей лікарський засіб слід завжди використовувати відповідно до опису в інструкції, або 
відповідно до рекомендацій лікаря чи фармацевта. 
- Слід зберегти цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову.  
- Для отримання поради або додаткової інформації слід звернутися до фармацевта.  
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які можливі побічні 

ефекти, що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 
4. 

- Якщо покращення не настає, або пацієнт відчуває погіршення, слід звернутися до лікаря. 
 
 
Зміст інструкції 

1. Що таке лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
3. Як приймати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
 
1. Що таке лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер і для чого він 
використовується  

Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер - це протимікробний препарат. Має місцеву 
дію в просвіті кишки проти деяких видів бактерій. 
Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не порушує правильної бактеріальної флори шлунково-
кишкового тракту. Не призводить до виникнення штамів бактерій, стійких до його дії. Після 
перорального прийому практично не адсорбується зі шлунково-кишкового тракту. Виводиться 
у незмінній формі з калом. 

Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер використовується в лікуванні наступних 
хвороб та недуг: 

- Гостра та хронічна діарея інфекційної етіології. 
- При інших хворобах, що супроводжуються діареєю. 

2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Ніфуроксазид 
Гедеон Ріхтер  

Коли не приймати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 

- Якщо у пацієнта алергія (гіперчутливість) на ніфуроксазид або будь-які інші компоненти 
цього лікарського засобу (вказані в розділі 6). Алергічна реакція може проявлятись у 
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формі: набряку обличчя, губ, язика або задишки (якщо такі  симптоми виникають, слід 
негайно звернутися до лікаря). 

- Не застосовувати дітям віком до 7 років, оскільки діти цього віку можуть мати труднощі 
з проковтуванням капсули. 

 
Попередження та запобіжні заходи 

- Якщо діарея утримується більше як 3 дні попри прийом лікарського засобу Ніфуроксазид 
Гедеон Ріхтер, слід звернутися до лікаря. Лікар зробить аналізи, щоб виявити причину 
симптомів і визначити подальше лікування. 

- У разі виникнення алергічної реакції з такими симптомами як: висипання, свербіж, слід 
припинити прийом лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер. 

- Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер застосовується разом з дієтою, що 
полягає на виключенні   
з раціону соків, сирих овочів і фруктів та гострої і важкозасвоюваної їжі,  
а також заморожений продуктів та холодних напоїв.  

- Під час лікування діареї необхідне постійне доповнення рідини (перорально або 
внутрішньовенно) залежно від загального стану хворого (середнє споживання води для 
дорослого пацієнта – 2 л на добу) для поповнення втрати рідини, викликаної діареєю. У 
разі тяжкої та тривалої діареї, сильної блювоти або небажання їсти, слід розглянути 
можливість внутрішньовенної регідратації  
 

Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер та інші препарати 
 
Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер зменшує абсорбцію багатьох ліків  зі шлунково-
кишкового тракту.  
Якщо пацієнт приймає інші ліки, перед початком лікування лікарським засобом Ніфуроксазид 
Гедеон Ріхтер слід проконсультуватись з лікарем.  
 
Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер з їжею та напоями 

Під час діареї слід забезпечити відповідне споживання їжі, уникаючи певних продуктів, 
особливо соків, сирих овочів і фруктів, гострої та важкозасвоюваної їжі, а також заморожених 
продуктів і холодних напоїв. Рекомендується їсти печене м’ясо та рис. 

Вживання алкоголю під час прийому лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер може 
викликати гострі та тяжкі реакції непереносимості (так звані дисульфірамоподібні реакції). 

Вагітність і грудне вигодовування 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
лікарський засіб.  

Слід дотримуватися обережності при застосуванні лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон 
Ріхтер вагітними жінками та жінками, які годують груддю. 

Керування автотранспортом або робота з механізмами 

Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не впливає на здатність керувати 
автотранспортом або працювати з механізмами.  

Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер  містить сахарозу. Якщо у пацієнта 
діагностовано непереносимість деяких цукрів, перед прийомом лікарського засобу пацієнту 
слід проконсультуватися з лікарем. 
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3. Як приймати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
 
- Звичайна доза для дорослих і дітей від 7 років становить 1 капсулу  4 рази на добу 
кожні 6 годин. 
- Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер приймається перорально. Слід 

проковтнути цілу капсулу, запиваючи відповідною кількістю рідини, наприклад 
склянкою води. 

- Якщо симптоми посилюються або не зникають після 3 днів, слід звернутися до лікаря. 
- Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не слід приймати довше 3 днів без 
консультації з  
  лікарем. 
- Під час лікування діареї лікарським засобом Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер необхідна 

постійна регідратація організму, тому слід пити багато рідини, бажано води, солодких або 
ароматизованих напоїв (середнє споживання води дорослими - 2 літри на добу), щоб 
заповнити втрату рідини, спричинену діареєю. У разі тяжкої та тривалої діареї, сильної 
блювоти або небажання їсти, слід розглянути можливість внутрішньовенної регідратації  

 
Якщо складається враження, що ефект дії лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
занадто сильний або занадто слабкий, слід звернутися до лікаря. 

Прийом більшої дози лікарського засобу  Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер за рекомендовану 

У випадку прийому більшої за рекомендовану дози лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон 
Ріхтер, слід звернутися до лікаря. Слід показати лікарю упакування з таблетками  Слід 
показати лікарю опаковання з капсулами. 

Пропуск прийому лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 

Наступну дозу слід прийняти у встановлений час. 
Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

Припинення прийому лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 

Лікування не слід переривати протягом 3 днів, навіть якщо пацієнт відчуває себе краще. 

У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського 
засобу, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 

 
4. Можливі побічні ефекти 

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не в кожного. 

При застосуванні лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не повідомлялося про 
серйозні побічні ефекти, що загрожують життю, за винятком одного випадку 
гранулоцитопенії (зменшення кількості певного типу  білих кров’яних клітин – 
гранулоцитів). 

В індивідуальних випадках алергічної реакції на ніфуроксазид можуть виникнути такі побічні 
ефекти: 

- біль у животі, 
- нудота, 
- загострення діареї. 



 
 
 

 4 

Крім того, рідко можуть виникати наступні побічні ефекти (у щонайменше 1 з 10000, але рідше 
ніж в 1 з 1000 пацієнтів). 

- висипання, 
- гноячки на шкірі, 
- свербіж і грудочки на нарости на шкірі. 
 
 
З невідомою частотою (частоту неможливо оцінити з наявних даних) можуть з'являтися: 
- алергічні реакції, такі як шкірні висипання, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, 
анафілактичний шок. 
 
 
Повідомлення про побічні ефекти  
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Варшава 
тел.: + 48 22 49 21 301 
факс: + 48 22 49 21 309 
ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
 
Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер не вимагає спеціальних умов зберігання.  
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонному опакованні та блістері після: «Exp:». Термін придатності означає останній день 
вказаного місяця. 

Лікарські засоби не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати 
фармацевта, як утилізувати ліки, які більше не використовуються. Така утилізація лікарських 
засобів допоможе захистити навколишнє середовище.  

6. Вміст опаковання та інша інформація  
 
Склад лікарського засобу Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер 
 
- Діюча речовина лікарського засобу - ніфуроксазид. 
- Допоміжні речовини: кукурудзяний крохмаль, желатинізований кукурудзяний крохмаль, 
сахароза,  стеарат  
магнію, желатин, жовтий оксид заліза, діоксид титану. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу  Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер та вміст опаковання 
 
Лікарський засіб Ніфуроксазид Гедеон Ріхтер має форму твердих жовтих капсул.  
Опаковання - картонна коробка - містить 12 капсул. 
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Відповідальний суб'єкт та виробник 

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 
тел.: +48 (22) 755 50 81 
 
 
Для отримання більш детальної інформації слід звертатися до:  

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org 
факс: +48 (22) 755 96 24 

Дата оновлення останньої інструкції вересень 2016 

 (логотип відповідального суб'єкта) 

 (фармакод) 
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

Рігевідон, 0,03 мг+ 0,15 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum 

 
Важлива інформація про комбіновані гормональні контрацептиви: 
• При правильному використанні вони є одними з найбільш надійних і оборотних методів 

контрацепції. 
• Прийом комбінованих гормональних контрацептивів пов’язаний з дещо підвищеним 

ризиком тромбоутворення у венах і артеріях, особливо в перший рік прийому або при 
поновленні прийому після перерви в 4 тижні і більше. 

• Слід дотримуватись обережності та звернутися до лікаря, якщо пацієнтка підозрює, що в 
неї є симптоми тромбоутворення (див. розділ 2 «Тромби»). 

 
Уважно ознайомтесь зі змістом інструкції перед застосуванням цього препарату, позаяк 
вона містить важливу для пацієнта інформацію.  
 
Слід зберегти цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову.  
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
- Цей лікарський засіб був конкретній особі. Не можна передавати його іншим. Лікарський 

засіб може зашкодити іншій особі. 
Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 
 
Зміст інструкції 
 
1. Що таке лікарський засіб Рігевідон і для чого він використовується  
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Рігевідон 
3. Як приймати лікарський засіб Рігевідон  
4. Можливі побічні ефекти  
5. Як зберігати лікарський засіб Рігевідон  
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
 
1. Що таке лікарський засіб Рігевідон і для чого він використовується  
 
Рігевідон – це комбінований оральний контрацептив, також відомий як протизаплідні таблетки. 
Він містить два типи жіночих гормонів: естроген - етинілестрадіол і прогестаген - 
левоноргестрел у низькій дозі. 
 
Комбіновані контрацептиви запобігають вагітності за допомогою трьох механізмів. Згадані 
гормони: 
1. щомісяця стримують дозрівання і вихід яйцеклітини у яєчниках (овуляція), 
2. також згущують слиз (у шийці матки), що утрудняє сперматозоїдам досягнення 

яйцеклітини  
3. змінюють слизову оболонку матки, щоб зменшити ймовірність прикріплення заплідненої 

яйцеклітини. 
 
При правильному застосуванні протизаплідна таблетка є ефективним і оборотним методом 
контрацепції. Однак за певних обставин ефективність таблеток може бути знижена або її слід 
припинити приймати (див. нижче). У таких ситуаціях слід утриматись від статевих актів або 
використовувати додатковий негормональний метод контрацепції (наприклад, презерватив або 
інший бар’єрний метод), щоб забезпечити ефективну контрацепцію.  
 
 
 



 
 

 2 

2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Рігевідон 
 
Перш ніж почати приймати Рігевідон, слід ознайомитись з інформацією про тромби (тромбоз) у 
пункті 2. Особливо важливо ознайомитися з симптомами тромбозу (див. пункт 2 «Тромби»). 
 
Перед тим як розпочати приймання лікарського засобу Рігевідон, лікар має задати пацієнтці 
кілька запитань щодо стану її здоров’я та здоров’я її близьких родичів. Лікар також виміряє 
артеріальний тиск і, залежно від індивідуального випадку, може також провести деякі інші 
аналізи. 
 
У інструкції описано кілька ситуацій, коли слід припинити використання лікарського засобу 
Рігевідон, або коли ефективність лікарського засобу Рігевідон може бути знижена. У таких 
ситуаціях слід утриматись від статевих актів або використовувати додатковий негормональний 
метод контрацепції, наприклад, презерватив або інший бар’єрний метод. Не слід застосовувати 
симптомотермічні методи. Ці методи можуть бути ненадійними, оскільки Рігевідон впливає на 
щомісячні зміни температури тіла та консистенцію цервікального слизу. 
 
Лікарський засіб Рігевідон, як і інші гормональні оральні контрацептиви, не захищає від ВІЛ-
інфекції (СНІДу) або будь-якого іншого захворювання, що передається статевим шляхом. 
 
Не слід використовувати лікарський засіб Рігевідон, якщо у пацієнтки є будь-які з 
перерахованих нижче станів. Якщо у пацієнтки є якісь із перерахованих нижче станів, слід 
повідомити про це лікаря. Лікар обговорить з пацієнткою, які інші засоби контрацепції будуть 
більш відповідними для неї. 
 
Коли не приймати лікарський засіб Рігевідон 
- - якщо у пацієнтки є на даний момент (або будь-коли був) тромбоз в кровоносних судинах 

ніг (тромбоз глибоких вен), легень (тромбоемболія легеневої артерії) або інших органів; 
- якщо пацієнтка знає, що має розлади, які впливають на згортання крові, наприклад, дефіцит 

протеїну C, дефіцит протеїну S, дефіцит антитромбіну III, наявність фактора V Лейдена або 
антифосфоліпідних антитіл; 

- якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або вона тривалий час не ходитиме (див. пункт 
2 «Тромби»); 

- якщо пацієнтка мала будь-коли інфаркт або інсульт;  
- якщо пацієнтка має (або мала в минулому) стенокардію (захворювання, яке проявляється 

сильним болем або відчуттям стиснення у грудях і може бути першою ознакою інфаркту) 
або транзиторну ішемічну атаку  (тимчасові симптоми інсульту); 

- - якщо пацієнтка має (або мала в минулому)  тип мігрені під назвою «мігрень з аурою»; 
- якщо пацієнтка має будь-яке з наступних захворювань, які можуть збільшувати ризик 

тромбоутворення в артеріях:  
- важкий цукровий діабет з ураженням кровоносних судин,  
- захворювання серцевих клапанів,  
- дуже високий кров'яний тиск, 
- дуже високий рівень жиру в крові (холестерин або тригліцериди), 
- захворювання під назвою гіпергомоцистеїнемія; 

- якщо пацієнтка має (або мала в минулому) або має підозру на рак молочної залози чи 
статевих органів; 

- якщо у пацієнтки є (або будь-коли було) запалення підшлункової залози; 
- якщо у пацієнтки є (або будь-коли були) захворювання печінки,  

а її функції все ще не в нормі; 
- якщо у пацієнтки є (або були в минулому) онкологічні захворювання печінки; 
- якщо у пацієнтки були вагінальні кровотечі з невстановлених причин; 
- якщо пацієнтка вагітна або підозрює, що може бути вагітна; 
- якщо пацієнтка має алергію на етинілестрадіол або левоноргестрел або будь-які інші 

компоненти цього лікарського засобу (вказані в пункті 6). 
- якщо пацієнтка приймає або бажає приймати рослинні продукти, що містять звіробій 

(Hypericum perforatum). 
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Лікарський засіб Рігевідон не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає 
лікарські засоби, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір і дасабувір, 
глекапревір/пібрентасвір та софосбувір/велпатасвір/воксилапревір (див. також пункт 
«Взаємодія препарату Рігевідон з іншими лікарськими засобами»). 
 
Попередження та запобіжні заходи  
Перед використанням лікарського засобу Рігевідон слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом. 

 
Слід негайно повідомити лікаря, якщо будь-який з наступних станів стосується 
пацієнтки.  
Якщо ці симптоми з'являться або посиляться під час прийому лікарського засобу Рігевідон, 
також слід повідомити про це лікаря: 
 якщо у пацієнтки підвищений рівень жиру в крові (гіпертригліцеридемія) або позитивний 

сімейний анамнез цього захворювання. Гіпертригліцеридемія пов’язана з підвищеним 
ризиком розвитку панкреатиту; 

 якщо пацієнтка палить цигарки; 
 якщо пацієнтка має значну зайву вагу; 
 якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або вона тривалий час не ходитиме (див. пункт 

2 «Тромби»); 
 якщо пацієнтка має запалення підшкірних вен (поверхневий тромбофлебіт);  
 якщо пацієнтка має варикозне розширення вен; 
 якщо у пацієнтки або її найближчих родичів будь-коли були проблеми зі згортанням крові; 
 якщо у пацієнтки бувають мігрені; 
 якщо у пацієнтки цукровий діабет; 
 якщо пацієнтка хворіє на хворобу Крона або виразковий коліт (хронічне запальне 

захворювання кишечника); 
 якщо у пацієнтки є спадкова форма глухоти, яка називається отосклерозом; 
 якщо пацієнтка страждає від депресії (депресії або зміни настрою); 
 якщо пацієнтка страждає розладами центральної нервової системи, що характеризуються 

судомами та втратою свідомості (епілепсія); 
 якщо у пацієнтки є розлади руху, які називаються хореєю Сіденхема; 
 якщо у пацієнтки є проблеми з печінкою та/або жовчним міхуром (пожовтіння шкіри, 

камені в жовчному міхурі); 
 якщо у пацієнтки є спадкове захворювання, яке називається порфірією (рідкісне спадкове 

захворювання крові);  
 якщо пацієнтка хворіє на серповидноклітинну анемію (спадкове захворювання 

еритроцитів);  
 якщо у пацієнтки є захворювання крові, яке називається гемолітико-уремічним синдромом 

– ГУС (коли нирки ушкоджуються тромбами); 
 якщо у пацієнтки системний червоний вовчак - СЧВ (захворювання, що впливає на 

природну імунну систему організму); 
 якщо під час вагітності у пацієнтки є висипання, викликані вірусом герпесу (пухирці на 

шкірі під час вагітності);  
 якщо у пацієнтки є коричневі пігментні плями на обличчі та тілі (хлоазма), які можна 

зменшити, якщо уникати сонця та не користуватись соляріями; 

Коли слід звернутися до лікаря?  
 
Слід негайно звернутися до лікаря 
 якщо пацієнтка помітила можливі ознаки тромбозу, що може означати, що у пацієнтки 

тромб в нозі (тромбоз глибоких вен), тромби в легенях (тромбоемболія легеневої 
артерії), інфаркт чи інсульт (див. нижче п. «Тромби»). 

Щоб переглянути опис симптомів вказаних серйозних побічних ефектів, перейдіть до розділу 
«Як розпізнати тромбоз». 
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 якщо у пацієнтки виникли симптоми ангіоневротичного набряку, такі як набряк 
обличчя, язика та/або горла та/або утруднене ковтання або кропив’янка, які можуть 
спричинити утруднення дихання, слід негайно звернутися до лікаря. Продукти, що 
містять естрогени, можуть викликати або погіршити симптоми як спадкового, так і 
набутого ангіоневротичного набряку. 

 
 
ТРОМБИ 
Використання комбінованих гормональних контрацептивних засобів, таких як Рігевідон, 
підвищує ризик тромбоутворення в порівнянні з ситуацією, коли він не використовується. У 
рідкісних випадках тромб може закупорити кровоносні судини і викликати серйозні проблеми.  
 
Згустки крові можуть утворитися в:  
- венах (далі «венозний тромбоз» або «венозна тромбоемболія»); 
- артеріях (далі «артеріальний тромбоз» або «артеріальна тромбоемболія»). 

 
Одужання від тромбозу не завжди буває повним. У рідкісних випадках наслідки тромбозу 
можуть бути тривалими або, дуже рідко, смертельними.  
 
Слід пам'ятати, що загальний ризик утворення шкідливих тромбів при застосуванні 
лікарського засобу Рігевідон невеликий. 
 
 
ЯК РОЗПІЗНАТИ ТРОМБИ 
Слід негайно звернутися до лікаря, якщо пацієнтка помітила будь-який з наступних симптомів. 
 
Чи пацієнтка має якийсь із цих симптомів? Яка ймовірна причина 

симптомів? 
- набряк ноги або вздовж вени на нозі або стопі, 

особливо якщо він супроводжується:  
- болем або чутливістю у нозі, які можуть 

відчуватися тільки при стоянні або ходьбі; 
- підвищенням температури в ураженій нозі; 
- зміною кольору шкіри на нозі, наприклад, 

блідістю, почервонінням або посинінням  
 

Тромбоз глибоких вен 

- раптова задишка невідомого походження або 
прискорене дихання;  

- раптовий кашель без очевидної причини, який може 
бути поєднаний з випльовуванням крові;  

- різкий біль у грудях, який може посилюватися при 
глибокому вдиху;  

- сильне потьмарення або запаморочення;  
- прискорене або нерегулярне серцебиття;  
- сильний біль у шлунку.  

 
Якщо пацієнтка не впевнена, слід звернутися до лікаря, 
оскільки деякі з цих симптомів, зокрема кашель або 
задишка, можна помилково прийняти за більш легкий стан, 
наприклад, інфекцію дихальних шляхів (наприклад, 
застуду). 
 

Тромбоемболія легеневої 
артерії 

Симптоми найчастіше виникають в одному оці:  
- негайна втрата зору або  
- безболісне погіршення зору, яке може прогресувати 

до втрати зору. 
 

Тромбоз вени сітківки (тромб в 
оці) 
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- біль у грудях, дискомфорт, тиск, тяжкість;  
- відчуття стиснення або наповненості в грудях, плечі 

або під грудиною;  
- відчуття переповненості, розладу шлунка або задухи;  
- дискомфорт у нижній частині тіла, що віддає в спину, 

щелепу, горло, руку та живіт;  
- пітливість, нудота, блювота або запаморочення;  
- сильна слабкість, занепокоєння або задишка; 
- прискорене або нерегулярне серцебиття 
 

Інфаркт міокарда  

- раптова слабкість або оніміння обличчя, рук або ніг, 
особливо з одного боку тіла;  

- раптова сплутаність свідомості, проблеми з 
мовленням або розумінням мови;  

- раптове погіршення зору на одне або обидва ока; 
- раптові проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата 

рівноваги або координації; 
- раптовий, сильний або тривалий головний біль без 

відомої причини; 
- втрата свідомості або непритомність з судомами або 

без них. 
 
У деяких випадках симптоми інсульту можуть бути 
короткочасними з майже негайним і повним одужанням, 
однак слід негайно звернутися до лікаря, оскільки існує 
ризик повторного інсульту. 
 

Інсульт 

- набряк і легке посиніння кінцівок;  
- сильний біль у шлунку (гострий живіт). 

 

Згустки крові блокують інші 
кровоносні судини 

 
 
ТРОМБИ У ВЕНАХ  
 
Що може статися, якщо у вені утворяться тромби? 
- Застосування комбінованих гормональних контрацептивів пов’язане з підвищеним 

ризиком утворення тромбів у венах (венозний тромбоз). Хоча ці побічні ефекти 
зустрічаються рідко. Найчастіше вони виникають в перший рік застосування 
комбінованого гормонального контрацептива. 

- Якщо тромби утворюються у венах нижніх кінцівок, це може призвести до розвитку 
тромбозу глибоких вен.  

- Якщо згусток крові переміщується з ноги і осідає в легенях, це може викликати 
тромбоемболію легеневої артерії. 

- У дуже рідкісних випадках тромб може утворитися в іншому органі, наприклад в оці 
(тромбоз вени сітківки). 

 
Коли ризик утворення тромбу у вені найбільший? 
Ризик розвитку тромбу у вені найбільший протягом першого року прийому комбінованого 
гормонального контрацептива вперше. Ризик також може бути вищим, при відновленні 
приймання комбінованого гормонального контрацептива (той же або інший лікарський засіб) 
після перерви тривалістю 4 тижні або більше.  
 
Після першого року ризик стає меншим, але завжди трохи вище, в порівнянні до 
невикористання комбінованих гормональних контрацептивів.  
 
Якщо пацієнтка перестає приймати Рігевідон, ризик виникнення тромбу повертається до 
нормального рівня протягом кількох тижнів. 
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Від чого залежить ризик утворення тромбів? 
Ризик залежить від природного ризику тромбоутворення та типу комбінованого гормонального 
контрацептива, що використовується.  
 
Загальний ризик утворення тромбу в нозі або легенях при застосуванні лікарського засобу 
Рігевідон невеликий. 
 
- Протягом року приблизно у 2 з 10 000 жінок, які не приймають комбінованого 

гормонального контрацептива і не вагітні, утворюються тромби.  
- Протягом року приблизно у 5-7 з 10 000 жінок, які використовують комбінований 

гормональний контрацептив, що містить левоноргестрел, утворюється тромб. 
- Ризик утворення тромбу залежить від індивідуальної історії хвороби (див. «Фактори, що 

збільшують ризик утворення тромбу» нижче). 
 

 Ризик утворення тромбу 
протягом року 

Жінки, які не приймають комбіновані гормональні 
таблетки/пластирі/ вагінальні системи і не вагітні 

Приблизно 2 на 10000 жінок 

Жінки, які використовують комбіновані гормональні 
протизаплідні таблетки, що містять левоноргестрел 

Приблизно 5-7 на 10000 жінок 

Жінки, що приймають Рігевідон  Приблизно 5-7 на 10000 жінок 
 
Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу у венах 
Ризик тромбоутворення при прийманні лікарського засобу Рігевідон невеликий, але деякі 
умови підвищують ризик. Ризик більший:  
- якщо пацієнтка має серйозну зайву вагу (індекс маси тіла (ІМТ) понад 30 кг/м2);  
- якщо у близького родича пацієнтки був тромбоз в ногах, легенях або інших органах у 

молодшому віці (наприклад, до 50 років). У цьому випадку можлива наявність спадкових 
розладів згортання крові; 

- якщо пацієнтці потрібна операція, якщо вона не рухатиметься тривалий час через травму 
або хворобу, або має ногу в гіпсі. Використання лікарського засобу Рігевідон можливо 
буде необхідно припинити за кілька тижнів до операції або при обмеженій змозі 
пересуватись. Якщо пацієнтці потрібно припинити прийом лікарського засобу Рігевідон, 
слід запитати лікаря, коли можна знову почати його приймати;  

- з віком (особливо після 35 років); 
- якщо пацієнтка народила дитину протягом останніх кількох тижнів.  
 
Ризик тромбоутворення збільшується з кількістю факторів ризику, які є в пацієнтки.  
 
Подорож літаком (>4 годин) може тимчасово збільшити ризик тромбоутворення, особливо 
якщо у пацієнтки є інші перераховані фактори ризику.  
 
Важливо повідомити лікаря, якщо будь-який з факторів відноситься до пацієнтки, навіть якщо 
немає впевненості. Лікар може вирішити, що прийом лікарського засобу Рігевідон слід 
припинити.  
 
Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Рігевідон, наприклад, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз без відомої причини, або 
якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 
 
ТРОМБОЗ В АРТЕРІЇ  
Що може статися, якщо в артерії утвориться тромб? 
Як і у випадку тромбів у вені, тромби в артерії можуть мати серйозні наслідки, наприклад, 
інфаркт або інсульт.  
 
Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу в артеріях  
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Важливо зазначити, що ризик інфаркту або інсульту від використання лікарського засобу 
Рігевідон дуже малий, але він може збільшитися: 
- з віком (понад 35 років);  
- якщо пацієнтка палить цигарки. При використанні гормональних контрацептивів, 

таких як Рігевідон, рекомендується відмовитися від паління. Якщо пацієнтка не може 
кинути палити і їй більше 35 років, лікар може порадити використання іншого типу 
контрацепції; 

- якщо пацієнтка має зайву вагу;  
- якщо пацієнтка має високий кров'яний тиск; 
- якщо хтось з близьких родичів переніс інфаркт або інсульт в молодшому віці (до 50 

років). У цьому випадку у пацієнтки також може бути підвищений ризик інфаркту або 
інсульту;  

- якщо у пацієнтки або когось з її найближчих родичів високий рівень жиру в крові 
(холестерин або тригліцериди); 

- якщо пацієнтка має мігрень, особливо мігрень з аурою;  
- якщо пацієнтка має проблеми з серцем (пошкодження клапанів, порушення ритму, що 

називається миготлива аритмія);  
- якщо пацієнтка хворіє на цукровий діабет. 
 
Якщо пацієнтки наявні більше одного з цих станів або якщо будь-який з них є особливо 
важким, ризик тромбоутворення може збільшитися.  
 
Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Рігевідон, наприклад, пацієнтка почне палити, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз 
без відомої причини, або якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 
 
Протизаплідні таблетки і рак 
Кілька досліджень продемонстрували підвищений ризик раку шийки матки у жінок, які довго 
приймають протизаплідні таблетки. Не до кінця зрозуміло, чи пов’язаний цей підвищений 
ризик із застосуванням оральних контрацептивів, сексуальною поведінкою чи іншими 
факторами.  
 
У жінок, які приймають протизаплідні таблетки, рак молочної залози зустрічається дещо 
частіше ніж у жінок такого ж віку, які не приймають такого контрацептиву. Після припинення 
прийому таблеток ризик розвитку раку молочної залози знижується, а через 10 років після 
припинення прийому таблеток ризик розвитку раку такий самий, як у жінок, які ніколи не 
вживали протизаплідні таблетки. Невідомо, чи збільшує використання протизаплідних таблеток 
ризик раку молочної залози. Можливо, що рак молочної залози виявляється раніше у пацієнток, 
які використовують оральні контрацептиви, оскільки вони частіше проходять обстеження.  
 
Повідомлялося про злоякісні або доброякісні пухлини печінки у пацієнток, які приймали 
протизаплідні таблетки. Пухлини печінки можуть призвести до небезпечної для життя 
внутрішньочеревної кровотечі. Тому, якщо пацієнтка відчуває незрозумілі болі у верхній 
частині живота, слід повідомити про це лікаря.  
 
Психічні розлади  
Деякі жінки, які приймають гормональні контрацептиви, включаючи Рігевідон, повідомляли 
про депресію або пригнічений настрій. Депресія може мати важкий перебіг, а іноді може 
призводити до думок про самогубство. Якщо пацієнтка помітить зміни настрою та симптоми 
депресії, слід якомога швидше звернутися до лікаря для отримання додаткової медичної 
консультації. 
 
Регулярні обстеження 
Після початку прийому препарату Рігевідон необхідно проходити регулярні обстеження в 
лікаря раз на рік. При будь-яких сумнівах слід проконсультуватися з лікарем.  
 
Діти та молодь 
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Лікарський засіб Рігевідон не рекомендується застосовувати до першої менструальної 
кровотечі (менархе). 
 
Взаємодія препарату Рігевідон з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнтка приймає зараз або приймала 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнтка планує приймати.  
 
Пацієнтка також повинна повідомити інших лікарів або стоматолога, які призначають інші ліки 
(або фармацевта), що вона приймає лікарський засіб Рігевідон. Лікар повідомить пацієнтці, чи 
потрібно використовувати додаткові засоби контрацепції (наприклад, презервативи), і якщо 
так, то як довго, і чи потрібно змінити прийом деяких ліків.  
 
Лікарський засіб Рігевідон не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає 
лікарські засоби, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір і дасабувір, 
глекапревір/пібрентасвір та софосбувір/велпатасвір/воксилапревір, оскільки це може 
спричинити неправильні результати печінкової проби в крові (підвищення рівня печінкових 
ферментів АлАТ). 
Перед початком приймання цих ліків лікар призначить інший тип контрацепції. 
Почати приймати лікарський засіб Рігевідон можна приблизно через 2 тижні після закінчення 
вищезгаданого лікування. Дивіться пункт «Коли не приймати лікарський засіб Рігевідон». 
 
Деякі ліки: 
- можуть впливати на рівень лікарського засобу Рігевідон в крові,  
- можуть призвести до меншої ефективності лікарського засобу Рігевідон у запобіганні 

вагітності, 
- можуть викликати несподівану кровотечу.  
 
До них належать:  
- препарати, що використовуються для лікування: 

- епілепсіі (наприклад, фенобарбітал, фенітоїн, фосфенітоїн, примідон, карбамазепін, 
оксакарбазепін, топімарат, перампанел, руфінамід, еслікарбазепін),  

- туберкульозу (наприклад, рифампіцин) 
- ВІЛ-інфекції та гепатиту С (так звані інгібітори протеази та ненуклеозидні 

інгібітори зворотної транскриптази, такі як ампренавір, атазанавір, дарунавір, 
фосампренавір, індинавір, лопінавір, ритонавір, саквінавір, типранавір, боцепревір, 
телапревір і так званий інгібітор інтегрази елвітегравір),   

- нудоти та блювоти після хіміотерапії або операції (апрепітант), 
- грибкових інфекцій (наприклад, гризеофульвін),  
- високого кров'яного тиску у кровоносних судинах легень (бозентан),  
- порушень сну (модафініл), 
- певних типів раку (дабрафеніб, ензалутамід, вемурафеніб); 

- - фітопрепарати, що містять звіробій (Hypericum perforatum). Якщо пацієнтка бажає 
використовувати рослинні продукти, що містять звіробій, під час прийому Рігевідон, 
спочатку слід проконсультуватися з лікарем. 

 
 
 
 

Лікарський засіб Рігевідон може впливати на дію інших ліків, наприклад:  
- ламотригіну (протиепілептичний засіб). 

 
Наступний препарат може знизити толерантність лікарського засобу Рігевідон: 
- еторикоксиб (використовується для лікування артриту, остеоартрозу). 
 
Слід також уникати одночасного застосування засобів екстреної контрацепції, що містять 
уліпристал, з комбінованими оральними контрацептивами.  
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Прийом лікарського засобу Рігевідон з їжею та напоями 
Слід ковтати таблетку цілою, за потреби запиваючи водою. 
 
Вагітність і грудне вигодовування  
Вагітність 
Лікарський препарат Рігевідон не слід застосовувати під час вагітності. Якщо пацієнтка 
завагітніла або підозрює, що може бут вагітна, слід припинити прийом лікарського засобу 
Рігевідон та негайно звернутися до лікаря. 
 
Грудне вигодовування 
Не застосовувати лікарський засіб Рігевідон під час годування груддю. Якщо пацієнтка годує 
груддю і планує використовувати протизаплідні таблетки, слід проконсультуватися щодо цього 
з лікарем.  
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами  
Немає даних, що свідчать про те, що лікарський засіб Рігевідон може впливати на керування 
автотранспортом   
або роботу з механізмами.  
 
Лабораторні дослідження  
Слід обов’язково повідомити лікаря або персонал лабораторії про приймання протизаплідних 
таблеток, оскільки оральні контрацептиви можуть впливати на результати деяких аналізів. 
 
Лікарський засіб Рігевідон містить лактозу, сахарозу та натрій 
Якщо у пацієнтки була діагностована непереносимість деяких цукрів, перед прийомом цього 
препарату їй слід проконсультуватися з лікарем. 
 
Препарат містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) в кожній таблетці, що фактично означає 
«препарат без натрію». 
 
 
3. Як приймати лікарський засіб Рігевідон  
 
Завжди слід використовувати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря. У випадку 
будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря. 
 
Слід приймати одну таблетку, вкриту оболонкою, на добу.  
Таблетку слід приймати приблизно в один і той же час щодня. Може бути легшим 
приймання таблетки ввечері, як остання дія дня або вранці, як перша дія дня. 
 
Таблетку слід ковтати цілою, запиваючи за потреби водою. 
Кожна упаковка лікарського засобу Рігевідон містить 1 блістер, що містить 21 таблетку, вкриту 
оболонкою. Спеціальне маркування блістера призначене для полегшення регулярного прийому 
таблеток.  
 
На блістері позначені дні тижня, в які слід приймати таблетку. Слід приймати по 1 
таблетці на добу протягом 21 дня поспіль у напрямку стрілки на опакованні до повного 
спорожнення блістера. 
 
Після цього наступає 7-денна перерва без прийому таблеток. Під час цієї  
7-денної перерви найімовірніше на 2 або 3 день виникне кровотеча відміни, схожа на 
менструальну кровотечу, тобто менструацію. 
 
Прийом таблеток із наступного блістера необхідно починати на восьмий день (після 7-
денної перерви без прийому таблеток), навіть якщо кровотеча ще не закінчилася. При 
правильному застосуванні лікарського засобу Рігевідон прийом таблеток з нового 
опаковання  
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завжди починатиметься в один і той же день тижня, а менструація завжди 
починатиметься в один і той же день кожного місяця. 
 
Початок використання першої упаковки  
  
Якщо у попередньому циклі не використовувалися оральні контрацептиви 
Першу таблетку слід прийняти в перший день менструальної кровотечі. Перший день початку 
кровотечі - це перший день циклу. Слід прийняти таблетку для цього дня тижня (наприклад, 
якщо кровотеча почалася у вівторок, слід прийняти таблетку з позначкою «вт» на блістері). 
Потім слід щодня приймати наступні таблетки, відповідно до стрілки, до спорожнення 
блістера.  
Немає необхідності використовувати інший метод контрацепції під час 7-денної перерви за 
умови, що 21 таблетка з попереднього опаковання була прийнята правильно, а наступне 
опаковання розпочато вчасно. 
 
Перехід з іншого комбінованого гормонального контрацептиву на лікарський засіб Рігевідон 
Прийом лікарського засобу Рігевідон слід починати на наступний день після останньої 
таблетки з опаковання попереднього протизаплідного засобу. Не слід робити перерву у 
застосуванні таблеток між опакованнями. Якщо опаковання попереднього протизаплідного 
засобу містило таблетки плацебо (без гормонів), прийом препарату Рігевідон слід починати 
наступного дня після прийому останньої гормонально-активної таблетки, але не пізніше 
наступного дня після звичайної перерви без прийому таблеток попереднього комбінованого 
контрацептиву (або після прийому останньої таблетки плацебо з попередньої упаковки). При 
переході з іншого контрацептиву в формі вагінальної або трансдермальної терапевтичної 
системи слід дотримуватись вказівок лікаря.  
У випадку сумнівів або запитань, слід звернутися до лікаря. 
 
Перехід з протизаплідних таблеток, що містять лише прогестаген на лікарський засіб 
Рігевідон  
Припинити прийом таблеток, що містять лише прогестаген, можна у будь-який вибраний день і 
почати приймати Рігевідон в той же час наступного дня. Слід пам'ятати про використання 
додаткового методу контрацепції при статевих стосунках (наприклад, презервативів) протягом 
перших 7 днів прийому Рігевідону.  
 
Перехід з ін’єкційної або імплантованої контрацепції на Рігевідон 
При використанні ін’єкційної контрацепції або імплантатів, що містять лише прогестаген,  
прийом лікарського засобу Рігевідон слід почати в день наступної ін’єкції або в день видалення 
імплантату. Однак слід пам'ятати про використання додаткового методу контрацепції 
(наприклад, презервативів) протягом перших 7 днів прийому протизаплідних таблеток.  
 
Застосування лікарського засобу Рігевідон після пологів або викидня  
Якщо пацієнтка починає приймати таблетки після пологів або викидня, слід дотримуватись 
вказівок лікаря. 
 
Прийом лікарського засобу Рігевідон можна розпочинати відразу після викидня на трьох 
перших місяцях вагітності. У такому випадку ніяких додаткових методів контрацепції не 
потрібно. 
 
Після пологів або викидня в другому триместрі (4-6 місяців вагітності) слід дотримуватись 
вказівок лікаря. 
 
Немає обмежень щодо тривалості прийому протизаплідних таблеток, але рекомендовані 
регулярні медичні обстеження.  
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Рігевідон  
У випадку передозування лікарським засобом Рігевідон, малоймовірно, що це призведе до 
серйозних проблем зі здоров'ям, хоча можуть спостерігатися нудота, блювота, біль у грудях, 
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оніміння, сонливість та/або втома, а у молодих дівчат – вагінальна кровотеча. При появі таких 
симптомів слід звернутися до лікаря, який підкаже, як діяти.  
 
Пропуск прийому лікарського засобу Рігевідон 
Якщо пацієнтка забула прийняти таблетку, слід дотримуватись наступних інструкцій.  
 
Якщо прийом таблетки затримується менше ніж на 12 годин 
Контрацептивний захист не зменшується за умови, що пацієнтка прийме пропущену таблетку, 
як тільки про це згадає, а наступні таблетки будуть прийматись у звичайний час. Це може 
означати, що доведеться прийняти дві таблетки в один день.  
 
Якщо прийом таблетки затримується більш ніж на 12 годин 
Якщо прийом таблетки затримується на більш ніж 12 годин, контрацептивний захист 
знижується, і може знадобитися використання додаткового методу контрацепції. Чим більше 
таблеток пропущено, тим більший ризик зниження контрацептивного захисту.  
 
У випадку пропуску більше 1 таблетки, слід звернутися до лікаря. 
 
• Дії у випадку пропуску прийому таблетки протягом першого тижня 
Слід прийняти останню пропущену таблетку, як тільки пацієнтка згадає про це, навіть якщо це 
означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в звичайний час. 
Додатково протягом наступних 7 днів слід використовувати додатковий бар’єрний метод 
контрацепції, наприклад, презервативи. Якщо протягом 7 попередніх днів відбувся статевий 
акт, існує можливість завагітніти. Чим більше таблеток пропущено і чим менша відстань між 
пропуском таблетки та перервою в прийомі таблеток, тим більший ризик вагітності. 
 
• Дії у випадку пропуску прийому таблетки протягом другого тижня 
Слід прийняти останню пропущену таблетку, як тільки пацієнтка згадає про це, навіть якщо це 
означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в звичайний час. 
Немає необхідності використовувати додатковий метод контрацепції за умови, що протягом 7 
днів, що передують пропущеній таблетці, протизаплідні таблетки приймались правильно. 
Однак, якщо це не так, або якщо пацієнтка пропустила більше 1 таблетки, слід використовувати 
додаткові засоби контрацепції протягом 7 днів. 
 
• Дії у випадку пропуску прийому таблетки протягом третього тижня 
Існує високий ризик неефективності контрацепції через майбутню перерву без прийому 
таблеток. Однак зниженню контрацептивного захисту можна запобігти шляхом коригування 
схеми прийому таблеток. Якщо пацієнтка дотримується одного з наведених нижче правил, 
немає потреби вживати додаткових заходів контрацепції за умови, що протягом 7 днів, що 
передують першій пропущеній таблетці, всі таблетки були прийняті правильно. Якщо 
пацієнтка неправильно приймала таблетки Рігевідон протягом 7 днів, що передували 
першій пропущеній таблетці, слід застосувати перший згаданий метод. Додатково 
протягом наступних 7 днів слід одночасно використовувати додатковий бар’єрний метод 
контрацепції, наприклад, презервативи. 
 
1. Слід прийняти останню пропущену таблетку, як тільки пацієнтка згадає про це, навіть якщо 

це означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в 
звичайний час. Прийом таблеток з наступного опаковання слід розпочати відразу після 
прийому останньої таблетки з поточного опаковання, тобто без 7-денної перерви в прийомі 
таблеток між опакованнями. Малоймовірно, що кровотеча відміни виникне до закінчення 
другого опаковання, однак під час прийому таблеток можуть виникнути виділення або 
міжменструальна кровотеча. 

2. Також можна припинити приймати таблетки з поточного опаковання. У такому випадку 
слід залишити перерву без прийому таблеток протягом 7 днів, включаючи дні, коли 
пацієнтка забула прийняти таблетки, а після закінчення цього часу продовжити прийом 
таблеток з наступної упаковки. 
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Якщо пацієнтка забула прийняти таблетки і у неї не виникла кровотеча відміни протягом 
першої звичайної перерви в прийомі таблеток, існує можливість, що вона вагітна. 
 
 
Припинення прийому лікарського засобу Рігевідон  
Припинити прийом лікарського засобу Рігевідон можна в будь-який час. Якщо пацієнтка 
припинила прийом лікарського засобу Рігевідон щоб завагітніти, до моменту першої природної 
менструації слід використовувати інший метод контрацепції. Це полегшить лікареві визначення 
терміну пологів.  
 
Що робити при розладах шлунка  
У  випадку виникнення блювоти або діареї протягом 3-4 годин після прийому таблетки, діюча 
речовина в таблетці може не повністю всмоктатися. Ситуація майже така сама, як у випадку 
пропуску прийому таблетки. Після блювоти або діареї, слід якомога швидше прийняти ще 
таблетку з іншого опакування. Якщо це можливо, її слід прийняти протягом 12 годин після часу 
звичайного прийому таблетки. Якщо це неможливо або минуло 12 годин, слід діяти відповідно 
до вказівок у розділі «Пропуск прийому лікарського засобу Рігевідон». 
 
Як відстрочити або перекласти термін початку кровотечі відміни 
Якщо пацієнтка планує відстрочити кровотечу або змінити день початку кровотечі на інший 
день тижня, слід дотримуватись наведених нижче правил і звернутися за порадою до лікаря.  
 
Відстрочення початку кровотечі відміни 
Якщо пацієнтка хоче відстрочити початок кровотечі, слід продовжувати приймати таблетки з 
наступної упаковки лікарського засобу Рігевідон після прийому останньої таблетки з поточного 
опаковання без перерви в прийомі. Можна продовжувати приймати таблетки стільки, скільки 
потрібно, доки не буде використаний другий блістер. Під час прийому таблеток з другого 
блістера можуть з'явитися міжменструальна кровотеча або виділення. Можна відновити 
регулярне застосування лікарського засобу Рігевідон після звичайної 7-денної перерви. 
 
Перенесення початку кровотечі відміни на інший день тижня 
Якщо пацієнтка правильно використовує лікарський засіб Рігевідон, кровотеча завжди буде 
відбуватися в один і той же день місяця. Якщо пацієнтка хоче перенести початок кровотечі на 
інший день тижня ніж за поточної схеми прийому, слід скоротити (ніколи не подовжувати) 
найближчу перерву без прийому таблеток на стільки днів, скільки їй потрібно. Наприклад, 
якщо кровотеча зазвичай починається в п’ятницю, а пацієнтка хоче, щоб кровотеча починалася 
у вівторок (тобто на 3 дні раніше), слід прийняти першу таблетку з наступної упаковки на 3 дні 
раніше, ніж зазвичай. Чим коротша буде перерва без прийому таблеток, тим більша 
ймовірність, що не буде кровотечі. Однак під час прийому таблеток з другого опаковання 
можуть виникнути міжменструальні кровотечі або виділення. 
 
 
Дії у випадку міжменструальної кровотечі 
У невеликої кількості жінок під час прийому лікарського засобу Рігевідон можуть виникнути 
незначні міжменструальні кровотечі або виділення, особливо протягом перших кількох місяців 
прийому лікарського засобу. Зазвичай така кровотеча не є приводом для занепокоєння і 
припиняється протягом одного-двох днів. Слід продовжувати приймати таблетки, як зазвичай. 
Кровотечі зазвичай припиняються після прийому перших кількох опаковань лікарського 
засобу.  
Якщо кровотеча починається знову, обтяжлива або триває довго, слід звернутися за порадою до 
лікаря. 
 
Дії у випадку відсутності кровотечі 
За умови правильного прийому таблеток, відсутності розладів шлунка та інших ліків, 
ймовірність завагітніти невелика. Слід продовжувати приймати лікарський засіб Рігевідон як 
зазвичай.  
 



 
 

 13 

Якщо не з'явились дві послідовні кровотечі, існує ймовірність, що пацієнтка вагітна. Слід 
негайно звернутися до лікаря. Продовжувати приймати таблетки слід лише після того, як буде 
проведено тест на вагітність і за згодою лікаря. 
 
У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей.  
 
Слід негайно звернутися до лікаря, якщо у пацієнтки виникли будь-які з наступних симптомів 
ангіоневротичного набряку: набряк обличчя, язика та/або горла та/або утруднення ковтання або 
кропив’янка, що може спричинити утруднення дихання (див. також пункт «Попередження та 
заходи безпеки»). 
 
Усі жінки, які застосовують комбіновані гормональні контрацептиви, мають підвищений ризик 
тромбоутворення у венах (венозна тромбоемболія) або в артеріях (артеріальна тромбоемболія). 
Додаткову інформацію щодо різних факторів ризику, пов’язаних із застосуванням 
комбінованих гормональних контрацептивів, див. у розділі 2 «Важлива інформація перед 
прийманням лікарського засобу Рігевідон».  
 
Часті побічні ефекти (можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 10 осіб):  
Вагініт (включаючи вагінальний кандидоз), зміни настрою (включаючи депресію), зміни лібідо, 
нервозність, запаморочення, нудота, блювота, біль у животі, акне, біль у грудях, чутливість 
грудей, збільшення грудей та виділення з них, болісна менструація, нерегулярні менструації, 
ектопія шийки матки та зміна вагінальних виділень, відсутність або незначні менструальні 
виділення, затримка рідини в організмі та/або набряк, зміна маси тіла.  
 
Нечасті побічні ефекти (можуть з'явитись в частіше ніж в 1 зі 100 осіб): 
Зміни апетиту, високий артеріальний тиск, діарея, спазми в животі, гази, висипання, хлоазма 
(жовто-коричневі плями на шкірі), яка може бути тривалою, надмірний ріст волосся, випадання 
волосся, зміни рівня ліпідів у сироватці крові, включаючи гіпертригліцеридемію. 
 
Рідкі побічні ефекти (можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 1000 осіб):  
Тяжка алергічна реакція (анафілактична реакція з дуже рідкісними випадками кропив’янки, 
набряку обличчя, язика, тяжкими порушеннями кровообігу та дихання), непереносимість 
глюкози, подразнення очей при носінні контактних лінз, пожовтіння шкіри (жовтяниця), 
захворювання шкіри, яке називається вузлувата еритема (характеризується наявністю 
хворобливих червонуватих шкірних пухирів). 
Тромби у вені або артерії, наприклад:  
- у нозі або стопі (наприклад, тромбоз глибоких вен)   
- у легенях (наприклад, тромбоемболія легеневої артерії),   
- інфаркт міокарда  
- інсульт,  
- мікроінсульт або тимчасові симптоми інсульту, відомі як транзиторна ішемічна атака,  
- тромби в печінці, шлунку/кишечнику, нирках або оці.  

Ймовірність тромбоутворення може бути вищою, якщо у пацієнтки є будь-які інші стани, 
які підвищують цей ризик (див. розділ 2 для отримання додаткової інформації про 
фактори, що підвищують ризик тромбоутворення, та симптоми тромбу). 

 
Дуже рідкі побічні ефекти (можуть з'явитись не частіше ніж в 1 з 10000 осіб):  
Доброякісні або злоякісні пухлини печінки, загострення дисемінованого червоного вовчака 
(захворювання імунної системи), загострення порфірії, загострення хореї (розлад рухів, коли 
вони стають мимовільнимими), запалення зорового нерва, тромби в оці, загострення 
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варикозного розширення вен, запалення товстого кишечника (ішемічний коліт), панкреатит, 
захворювання жовчного міхура  
(включаючи камені в жовчному міхурі), мультиформна еритема (характеризується висипанням  
з дископодібним почервонінням або виразками), порушення крові, що називається гемолітико-
уремічним синдромом – ГУС (захворювання, при якому утворення тромбів може призвести до 
ниркової недостатності), зниження рівня фолієвої кислоти в плазмі крові. 
 
Невідома частота  (частоту неможливо оцінити за наявних даних): 
Запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт), ураження клітин печінки 
(наприклад, гепатит, дисфункція печінки). 

 
Повідомлення про побічні ефекти 
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів.  
Al. Jerozolimskie 181C  
PL-02 222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl   
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб Рігевідон 
 
Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці.  
 
Зберігати при температурі нижче 25°С. 
 
Не використовувати цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці. Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 
 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище.  
 
 
6. Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Рігевідон 
 
- Діючі речовини: етинілестрадіол (30 мкг) і левоноргестрел (150 мкг).  
- Допоміжні речовини: 
Ядро таблетки:  
- колоїдний безводний діоксид кремнію 
- стеарат магнію.  
- тальк 
- кукурудзяний крохмаль 
- лактози моногідрат 
 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Оболонка: 
- сахароза 
- тальк 
- кальцію карбонат  
- діоксид титану (E 171) 
- коповідон  
- макрогол 6000 
- колоїдний безводний діоксид кремнію  
- повідон К-30  
- кармелоза натрію  
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Рігевідон та вміст опаковання 
Білі, випуклі з двох сторін, круглі таблетки, вкриті оболонкою 
21 таблетка, вкрита оболонкою, в блістерах Алюміній/ПВХ/ПВДХ в картонній коробці. 
 
Відповідальний суб'єкт та виробник 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Будапешт, Угорщина 
 
Для отримання більш детальної інформації слід звертатися до: 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org  
 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції: липень 2021 
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 
 

РЕГУЛОН, 0,03 мг+ 0,15 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Ethinylestradiolum + Desogestrelum 

 
Важлива інформація про комбіновані гормональні контрацептиви 
• При правильному використанні вони є одними з найбільш надійних і оборотних методів 

контрацепції. 
• В незначному ступені підвищують ризик тромбоутворення у венах і артеріях, особливо в 

перший рік застосування або при відновленні після 4-тижневої або довшої перерви. 
• Слід дотримуватись обережності та звернутися до лікаря, якщо пацієнтка підозрює, що в 

неї є симптоми тромбоутворення (див. пункт 2 «Тромби»). 
 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 
• Слід зберегти цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
• У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
• Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
• Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 
Зміст інструкції 
 
1. Що таке лікарський засіб Регулон і для чого він використовується  
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Регулон  
3. Як приймати лікарський засіб Регулон  
4. Можливі побічні ефекти  
5. Як зберігати лікарський засіб Регулон 
6. Вміст опаковання та інша інформація  
 
 
1. Що таке лікарський засіб Регулон і для чого він використовується  
 
Регулон - це комбінований оральний контрацептив, що містить етинілестрадіол (естроген) і 
дезогестрел (прогестаген) у низьких дозах. 
Механізм дії лікарського засобу Регулон полягає у пригніченні овуляції та індукуванні зміни 
консистенції цервікального слизу. При правильному застосуванні лікарський засіб Регулон є 
ефективним і оборотним методом контрацепції. Однак у деяких ситуаціях протизаплідна 
ефективність може бути знижена або може знадобитися припинення прийому лікарського 
засобу (див. п. 2). У такому випадку рекомендується або припинити статеві акти, або 
використовувати інший метод контрацепції, наприклад, презервативи або сперміциди, щоб 
забезпечити ефективну контрацепцію. 
Слід пам'ятати, що комбіновані оральні контрацептиви, такі як Регулон, не захищають 
від захворювань, що передаються статевим шляхом (наприклад, СНІДу). Захисну дію має 
лише використання презервативів.  
 
 
2.  Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Регулон 
 
Загальна інформація 
Перш ніж почати приймати Регулон, слід ознайомитись із інформацією про тромби (тромбоз) у 
пункті 2. Особливо важливо ознайомитися з симптомами тромбозу (див. пункт 2 «Тромби»). 
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Лікарський засіб Регулон не слід застосовувати для затримки початку менструації.  
У виняткових випадках, коли потрібно відкласти день початку менструації, слід 
проконсультуватися з лікарем. 
 
Перед тим як розпочати приймання Регулон, лікар мах задати пацієнтці кілька запитань щодо 
вашого здоров’я та здоров’я ваших близьких родичів. Лікар також виміряє артеріальний тиск і, 
залежно від індивідуального випадку, може також провести деякі інші аналізи. 
 
Коли не приймати лікарський засіб Регулон    
Не слід використовувати лікарський засіб Регулон, якщо у пацієнтки є будь-які з перерахованих 
нижче станів. Якщо у пацієнтки є якісь із перерахованих нижче станів, слід повідомити про це 
лікаря. Лікар обговорить з пацієнткою, які інші засоби контрацепції будуть більш 
відповідними. 
- Якщо пацієнтка має алергію на етинілестрадіол або дезогестрел або будь-які інші 

компоненти цього лікарського засобу (вказані в пункті 6). Ознаки гіперчутливості можуть 
включати свербіж, висипання або набряк. 

- Якщо у пацієнтки є на даний момент (або будь-коли був) тромбоз в кровоносних судинах 
ніг (тромбоз глибоких вен), легень (тромбоемболія легеневої артерії) або інших органів; 

- Якщо пацієнтка знає, що має розлади, які впливають на згортання крові, наприклад, 
дефіцит протеїну C, дефіцит протеїну S, дефіцит антитромбіну III, наявність фактора V 
Лейдена або антифосфоліпідних антитіл; 

- Якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або вона тривалий час не ходитиме (див. 
пункт 2 «Тромби»); 

- Якщо пацієнтка мала будь-коли інфаркт або інсульт; 
- Якщо пацієнтка має (або мала в минулому) стенокардію (захворювання, яке проявляється 

сильним болем або відчуттям стиснення у грудях і може бути першою ознакою інфаркту) 
або транзиторну ішемічну атаку  (тимчасові симптоми інсульту); 

- Якщо пацієнтка має будь-яке з наступних захворювань, які можуть збільшувати ризик 
тромбоутворення в артеріях: 
- важкий цукровий діабет з ураженням кровоносних судин, 
- дуже високий кров'яний тиск, 
- дуже високий рівень жиру в крові (холестерин або тригліцериди) 
- захворювання під назвою гіпергомоцистеїнемія. 

- Якщо пацієнтка має (або мала в минулому)  тип мігрені під назвою «мігрень з аурою»; 
- Якщо у пацієнтки є або в минулому був пакнреатит; 
- Якщо у пацієнтки є або були в минулому важкі захворювання печінки, а показники 

функції печінки не нормалізувалися; 
- Якщо у пацієнтки є або в минулому були онкологічні захворювання печінки;  
- Якщо пацієнтка має або мала в минулому, або має підозру на рак молочної залози чи 

статевих органів; 
- Якщо у пацієнтки були вагінальні кровотечі з невстановлених причин; 
- Якщо у пацієнтки збільшений ендометрій (ненормальне розростання слизової оболонки 

матки); 
- Якщо пацієнтка вагітна або може бути вагітна. 
 
Лікарський засіб Регулон не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає 
лікарські засоби, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір і дасабувір або 
глекапревір/пібрентасвір (див. також розділ «Взаємодія препарату Регулон з іншими 
лікарськими засобами»). 
 
Попередження та запобіжні заходи 
Перед використанням лікарського засобу Регулон слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом. 
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У деяких ситуаціях потрібно бути особливо обережною, приймаючи Регулон або будь-які інші 
комбіновані протизаплідні таблетки. Можливо буде необхідно проходити регулярний огляд у 
лікаря. 
 
Слід повідомити лікаря, якщо у пацієнтки є будь-які з наступних станів. 
Якщо ці симптоми з'являться або посиляться під час прийому лікарського засобу Регулон, 
також слід повідомити про це лікаря: 
- якщо пацієнтка палить цигарки; 
- якщо у пацієнтки є зайва вага; 
- якщо у пацієнтки підвищений артеріальний тиск;  
- якщо у пацієнтки є дефекти серцевих клапанів або проблеми з серцевим ритмом; 
- якщо пацієнтка має запалення підшкірних вен (поверхневий тромбофлебіт); 
- якщо пацієнтка хворіє на хворобу Крона або виразковий коліт (хронічне запальне 

захворювання кишечника); 
- якщо пацієнтка хворіє на системний червоний вовчак (захворювання, що впливає на 

природній імунітет); 
- якщо пацієнтка хворіє на гемолітико-уремічний синдром (порушення згортання крові, що 

спричиняє ниркову недостатність); 
- якщо пацієнтка хворіє на серповидноклітинну анемію (спадкове захворювання 

еритроцитів); 
- якщо у пацієнтки підвищений рівень жиру в крові (гіпертригліцеридемія) або позитивний 

сімейний анамнез цього захворювання. Гіпертригліцеридемія пов’язана з підвищеним 
ризиком розвитку панкреатиту; 

- якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або вона тривалий час не ходитиме (див. 
пункт 2 «Тромби»); 

- якщо пацієнтка безпосередньо після пологів, тоді вона в групі підвищеного ризику 
розвитку тромбозу. Слід звернутися до лікаря, щоб отримати інформацію, як швидко 
можна почати приймати Регулон після народження дитини; 

- якщо пацієнтка має варикозне розширення вен; 
- якщо хтось з близьких хворіє або будь-коли хворів на рак молочної залози; 
- якщо пацієнтка має захворювання печінки або жовчного міхура; 
- якщо у пацієнтки цукровий діабет; 
- якщо пацієнтка страждає від депресії або змін настрою; 
- якщо пацієнтка хворіє на епілепсію (див. «Взаємодія Регулон з іншими лікарськими 

засобами»);  
- якщо пацієнтка хворіє на захворювання, яке вперше виникло під час вагітності або під 

час попереднього застосування статевих гормонів (наприклад, втрата слуху, 
захворювання крові, яке називається порфірією, гестаційний герпес (висипання на шкірі з 
пухирцями під час вагітності), хорея Сіденхема (хвороба нервової системи, коли 
з'являються мимовільні рухи тіла) 

- якщо у пацієнтки є або будь-коли були золотисто-коричневі пігментні плями (хлоазма), 
плями під час вагітності, особливо на обличчі. У цьому випадку слід уникати прямого 
впливу сонячних променів або ультрафіолетового випромінювання; 

Коли слід звернутися до лікаря? 
 
Слід негайно звернутися до лікаря 
- якщо пацієнтка помітила можливі ознаки тромбозу, що може означати, що у 

пацієнтки тромб в нозі (тромбоз глибоких вен), тромби в легенях (тромбоемболія 
легеневої артерії), інфаркт чи інсульт (див. нижче п. «Тромби»). 

Щоб переглянути опис симптомів вказаних серйозних побічних ефектів, перейдіть до 
розділу «Як розпізнати тромбоз». 
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- якщо у пацієнтки є спадковий ангіоневротичний набряк, препарати, що містять 
естрогени, можуть викликати або погіршити симптоми. Якщо у пацієнтки виникли такі 
симптоми ангіоневротичного набряку, як набряк обличчя, язика та/або горла та/або 
утруднене ковтання або кропив’янка разом із утрудненим диханням. слід негайно 
звернутися до лікаря. 

 
 
ТРОМБИ 
 
Використання комбінованих гормональних контрацептивних засобів, такого як Регулон, 
підвищує ризик тромбоутворення в порівнянні з ситуацією, коли він не використовується. У 
рідкісних випадках тромб може закупорити кровоносні судини і викликати серйозні проблеми. 
 
Тромби можуть утворитися: 
- у венах (далі «венозний тромбоз» або «венозна тромбоемболія»); 
- артеріях (далі «артеріальний тромбоз» або «артеріальна тромбоемболія»). 
Одужання від тромбозу не завжди буває повним. У рідкісних випадках наслідки тромбозу 
можуть бути тривалими або, дуже рідко, смертельними. 
 
Слід пам'ятати, що загальний ризик утворення шкідливих тромбів при застосуванні 
лікарського засобу Регулон невеликий. 
 
ЯК РОЗПІЗНАТИ ТРОМБИ 
 
Слід негайно звернутися до лікаря, якщо пацієнтка помітила будь-який з наступних симптомів. 
 
Чи пацієнтка має якийсь із цих симптомів? Яка ймовірна причина 

симптомів? 
- набряк ноги або вздовж вени на нозі або стопі, 

особливо якщо він супроводжується: 
• болем або чутливістю у нозі, які можуть 

відчуватися тільки при стоянні або ходьбі 
• підвищенням температури в ураженій нозі 
• зміною кольору шкіри на нозі, наприклад, 

блідістю, почервонінням або посинінням 

Тромбоз глибоких вен 

- раптова задишка невідомого походження або 
прискорене дихання; 

- раптовий кашель без очевидної причини, який може 
бути поєднаний з випльовуванням крові; 

- різкий біль у грудях, який може посилюватися при 
глибокому вдиху; 

- сильне потьмарення або запаморочення; 
- прискорене або нерегулярне серцебиття; 
- сильний біль у шлунку. 
 
Якщо пацієнтка не впевнена, слід звернутися до лікаря, оскільки 
деякі з цих симптомів, зокрема кашель або задишка, можна 
помилково прийняти за більш легкий стан, наприклад, інфекцію 
дихальних шляхів (наприклад, застуду). 

Тромбоемболія легеневої 
артерії 

Симптоми найчастіше виникають в одному оці: 
- негайна втрата зору або, 
- безболісне погіршення зору, яке може прогресувати 

до втрати зору. 

Тромбоз вени сітківки 
(тромб в оці) 

- біль у грудях, дискомфорт, тиск, тяжкість; 
- відчуття стиснення або наповненості в грудях, плечі 

Інфаркт 
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або під грудиною; 
- відчуття переповненості, розладу шлунка або задухи; 
- дискомфорт у нижній частині тіла, що віддає в 

спину, щелепу, горло, руку та живіт; 
- пітливість, нудота, блювота або запаморочення; 
- сильна слабкість, занепокоєння або задишка; 
- прискорене або нерегулярне серцебиття. 
- раптова слабкість або оніміння обличчя, рук або ніг, 

особливо з однієї сторони тіла; 
- раптова сплутаність свідомості, проблеми з мовленням 

або розумінням мови; 
- раптове погіршення зору на одне або обидва ока; 
- раптові проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата 

рівноваги або координації; 
- раптовий, сильний або тривалий головний біль без 

відомої причини; 
- втрата свідомості або непритомність з судомами або без 

них. 
 
У деяких випадках симптоми інсульту можуть бути 
короткочасними з майже негайним і повним одужанням, 
однак слід негайно звернутися до лікаря, оскільки існує 
ризик повторного інсульту. 

Інсульт 
 

- набряк і злегка синюшний колір шкіри на ногах або 
плечах; 

- сильний біль у шлунку (гострий живіт). 

Згустки крові блокують 
інші кровоносні судини 
 

 
 
ТРОМБИ У ВЕНАХ 
 
Що може статися, якщо у вені утворяться тромби? 
- Застосування комбінованих гормональних контрацептивів пов’язане з підвищеним 

ризиком утворення тромбів у венах (венозний тромбоз). Хоча ці побічні ефекти 
зустрічаються рідко. Найчастіше вони виникають в перший рік застосування 
комбінованого гормонального контрацептива. 

- Якщо тромби утворюються у венах нижніх кінцівок, це може призвести до розвитку 
тромбозу глибоких вен. 

- Якщо згусток крові переміщується з ноги і осідає в легенях, це може викликати 
тромбоемболію легеневої артерії. 

- У дуже рідкісних випадках тромб може утворитися в іншому органі, наприклад в оці 
(тромбоз вени сітківки). 

 
Коли ризик утворення тромбу у вені найбільший? 
 
Ризик розвитку тромбу у вені найбільший протягом першого року прийому комбінованого 
гормонального контрацептива вперше. Ризик також може бути вищим, при відновленні 
приймання комбінованого гормонального контрацептива (той же або інший лікарський засіб) 
після перерви тривалістю 4 тижні або більше. 
 
Після першого року ризик стає меншим, але завжди трохи вище, в порівнянні до 
невикористання комбінованих гормональних контрацептивів. 
 
Якщо пацієнтка перестає приймати Регулон, ризик виникнення тромбу повертається до 
нормального рівня протягом кількох тижнів. 
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Від чого залежить ризик утворення тромбів? 
 
Ризик залежить від природного ризику тромбоутворення та типу комбінованого гормонального 
контрацептива, що використовується. 
 
Загальний ризик утворення тромбу в нозі або легенях при застосуванні лікарського засобу 
Регулон невеликий. 
 
- Протягом року приблизно у 2 з 10000 жінок, які не приймають комбінованого 

гормонального контрацептива і не вагітні, утворюються тромби.  
- Протягом року приблизно у 5-7 з 10000 жінок, які використовують комбінований 

гормональний контрацептив, що містить левоноргестрел, норетистерон або норгестимат, 
утворюється тромб. 

- Протягом року приблизно у 9-12 з 10000 жінок, які використовують комбінований 
гормональний контрацептив, що містить дезогестрел, наприклад Регулон, утворяться 
тромби. 

- Ризик утворення тромбу залежить від індивідуальної історії хвороби (див. «Фактори, що 
збільшують ризик утворення тромбу» нижче). 

 
 Ризик утворення тромбу протягом 

року 
Жінки, які не приймають комбіновані гормональні 
таблетки/пластирі/ вагінальне кільце і не вагітні 

Приблизно 2 на 10000 жінок 

Жінки, які використовують комбіновані гормональні 
протизаплідні таблетки, що містять левоноргестрел, 
норетистерон або норгестимат 

Приблизно 5-7 на 10000 жінок 

Жінки, що приймають Регулон. Приблизно 9-12 на 10000 жінок 
 
Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу у венах 
Ризик тромбоутворення при прийманні лікарського засобу Регулон невеликий, але деякі умови 
підвищують ризик. Ризик більший: 
- якщо пацієнтка має серйозну зайву вагу (індекс маси тіла (ІМТ) понад 30 кг/м2); 
- якщо у близького родича пацієнтки був тромбоз в ногах, легенях або інших органах у 

молодшому віці (наприклад, до 50 років). У цьому випадку можлива наявність спадкових 
розладів згортання крові; 

- якщо пацієнтці потрібна операція, якщо вона не рухатиметься тривалий час через травму 
або хворобу, або має ногу в гіпсі. Використання лікарського засобу Регулон можливо 
буде необхідно тимчасово припинити за кілька тижнів до операції або при обмеженій 
змозі пересуватись. Якщо пацієнтці потрібно припинити прийом лікарського засобу 
Регулон, слід запитати лікаря, коли можна знову почати його приймати; 

- з віком (особливо після 35 років); 
- якщо пацієнтка народила дитину протягом останніх кількох тижнів. 
 
Ризик тромбоутворення збільшується з кількістю факторів ризику, які є в пацієнтки. 
 
Подорож літаком (> 4 годин) може тимчасово збільшити ризик тромбоутворення, особливо 
якщо у пацієнтки є інші перераховані фактори ризику. 
Важливо повідомити лікаря, якщо будь-який з факторів відноситься до пацієнтки, навіть якщо 
немає впевненості. Лікар може вирішити, що прийом лікарського засобу Регулон слід 
припинити. 
 
Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Регулон, наприклад, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз без відомої причини, або 
якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 
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ТРОМБОЗ В АРТЕРІЇ 
 
 
Що може статися, якщо в артерії утвориться тромб? 
 
Як і у випадку тромбів у вені, тромби в артерії можуть мати серйозні наслідки, наприклад, 
інфаркт або інсульт. 
 
Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу в артеріях 
Важливо зазначити, що ризик інфаркту або інсульту від використання лікарського засобу 
Регулон дуже малий, але він може збільшитися: 
- з віком (понад 35 років); 
- якщо пацієнтка палить цигарки. При використанні гормональних контрацептивів, 

таких як Регулон, рекомендується відмовитися від паління. Якщо пацієнтка не може 
кинути палити і їй більше 35 років, лікар може порадити використання іншого типу 
контрацепції; 

- якщо пацієнтка має зайву вагу; 
- якщо пацієнтка має високий кров'яний тиск; 
- якщо хтось з близьких родичів переніс інфаркт або інсульт в молодшому віці (до 50 років). У 

цьому випадку у пацієнтки також може бути підвищений ризик інфаркту або інсульту; 
- якщо у пацієнтки або когось з її найближчих родичів високий рівень жиру в крові 

(холестерин або тригліцериди); 
- якщо пацієнтка має мігрень, особливо мігрень з аурою; 
- якщо пацієнтка має проблеми з серцем (пошкодження клапанів, порушення ритму, що 

називається миготлива аритмія); 
- якщо пацієнтка хворіє на цукровий діабет. 
 
Якщо пацієнтки наявні більше одного з цих станів або якщо будь-який з них є особливо 
важким, ризик тромбоутворення може збільшитися. 
 
Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Регулон, наприклад, пацієнтка почне палити, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз без 
відомої причини, або якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 
 
Таблетки і рак 
У жінок, які приймають протизаплідні таблетки, рак молочної залози зустрічається дещо 
частіше ніж у жінок такого ж віку, які їх не приймають. Це незначне збільшення діагностики 
раку молочної залози поступово зменшується протягом 10 років після припинення прийому 
таблеток. Невідомо, чи пов’язана ця різниця з використанням протизаплідних таблеток. Це 
може бути пов’язано з тим, що жінки, які вживають таблетки, частіше проходять медичний 
огляд і раніше діагностують рак молочної залози.  
 
У рідкісних випадках повідомлялося про доброякісні пухлини в печінці, а ще рідше – про 
злоякісні пухлини в печінці у жінок, які приймали таблетки. Якщо пацієнтка відчуває 
нетиповий сильний біль у животі, слід звернутися до лікаря. 
 
 
Психічні розлади 
Деякі жінки, які приймають гормональні контрацептиви, включаючи Регулон, повідомляли про 
депресію або пригнічений настрій. Депресія може мати важкий перебіг, а іноді може 
призводити до думок про самогубство. Якщо пацієнтка помітить зміни настрою та симптоми 
депресії, слід якомога швидше звернутися до лікаря для отримання додаткової медичної 
консультації. 
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Кровотеча між менструаціями 
Протягом перших кількох місяців прийому Регулон можуть виникнути несподівані кровотечі 
(кровотечі поза тижнем перерви). Якщо така кровотеча триває більше кількох місяців або 
починається через кілька місяців, лікар повинен з’ясувати причину. 
 
Що робити, якщо кровотеча відміни за тиждень перерви не настала 
Якщо всі білі таблетки були прийняті правильно, немає блювоти або сильної діареї і не 
приймаються інші ліки, дуже малоймовірно, що жінка вагітна. 
Якщо очікувана кровотеча відміни не настає двічі поспіль, це може означати вагітність. Слід 
негайно звернутися до лікаря. Наступне опаковання препарату можна починати приймати 
тільки тоді, коли пацієнтка впевнена, що не вагітна. 
 
Діти та молодь 
Безпека та ефективність застосування дезогестрелу підлітками віком до 18 років не 
встановлені. Немає доступних даних.  
 
Взаємодія препарату Регулон з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. Також слід повідомити всіх 
інших лікарів або стоматолога, який призначає будь-які інші ліки (або фармацевту) про 
застосування лікарського засобу Регулон. Вони можуть сказати, чи потрібно вжити додаткових 
заходів контрацепції (наприклад, презервативи), а якщо так, то протягом якого часу. 
 
Лікарський засіб Регулон не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає 
лікарські засоби, що містять омбітасвір або паритапревір або ритонавір і дасабувір або 
глекапревір/пібрентасвір, оскільки це може спричинити неправильні результати печінкової 
проби в крові (підвищення рівня печінкових ферментів АлАТ). 
Перед початком приймання цих ліків лікар призначить інший тип контрацепції. 
Почати приймати лікарський засіб Регулон можна приблизно через 2 тижні після закінчення 
вищезгаданого лікування. Дивіться пункт «Коли не приймати лікарський засіб Регулон». 
 
Деякі препарати можуть впливати на рівень лікарського засобу Регулон в крові, що призводить до 
зниження ефективності контрацепції та виникнення несподіваної кровотечі. Це стосується 
лікарських засобів, що використовують для лікування: 
- епілепсії (наприклад, фенітоїн, фенобарбітал, примідон, карбамазепін, фелбамат, 

окскарбамазепін, топірамат) 
- туберкульозу (наприклад, рифампіцин, рифабутин)  
- ВІЛ-інфекції (так звані інгібітори протеази та ненуклеозидні інгібітори зворотної 

транскриптази, такі як ритонавір, невірапін, ефавіренц, нелфінавір), 
- інфекції вірусного гепатиту С (боцепревір, телапревір),  
- грибкових інфекцій (гризеофульвін), 
- високого кров'яного тиску у кровоносних судинах легень (бозентан), 
- - фітопрепарати, що містять звіробій (Hypericum perforatum). Якщо пацієнтка бажає 

використовувати рослинні продукти, що містять звіробій, під час прийому Регулон, 
спочатку слід проконсультуватися з лікарем. 

 
Наступні препарати можуть знизити толерантність лікарського засобу Регулон: 
- кетоконазол, ітраконазол, флуконазол (застосовуються для лікування грибкових 

інфекцій); 
- макролідні антибіотики, такі як кларитроміцин, еритроміцин (використовуються для 

лікування бактеріальних інфекцій); 
- блокатори кальцієвих каналів, такі як дилтіазем (використовується для лікування деяких 

захворювань серця і високого кров’яного тиску); 
- еторикоксиб (використовується для лікування артриту, остеоартрозу). 
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Лікарський засіб Регулон може впливати на дію інших ліків, наприклад:  
- циклоспорину (лікарський засіб, що використовується для запобігання відторгнення 

тканин після операцій з трансплантації органів) 
- протиепілептичного препарату ламотригін (може призвести до збільшення частоти 

припадків), 
- тизанідину (лікарський засіб для лікування м'язової спастичності),  
- левотироксину (лікарський засіб для лікування нестачі гормону), 
- - теофіліну (препарат для лікування астми). 
 
Слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати будь-які ліки. 
 
Перед проведенням лабораторних аналізів 
Слід обов’язково повідомити лікаря або персонал лабораторії про приймання протизаплідних 
таблеток, оскільки оральні контрацептиви можуть впливати на результати деяких аналізів. 
 
Вагітність і грудне вигодовування 
Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 
  
Лікарський засіб Регулон не слід застосовувати, якщо пацієнтка вагітна. Якщо пацієнтка 
вагітна або підозрює вагітність, їй слід негайно припинити прийом лікарського засобу Регулон 
та негайно повідомити про це лікаря. 
Не рекомендується застосовувати лікарський засіб Регулон під час годування груддю. Якщо 
пацієнтка годує груддю і хочете використовувати в цей час  протизаплідні таблетки Регулон, 
слід звернутися до лікаря. 
 
Керування автотранспортом або робота з механізмами  
Під час приймання лікарського засобу Регулон можна керувати автотранспортом та працювати 
з механізмами.  
 
Регулон містить лактозу. 
Якщо у пацієнтки була діагностована непереносимість деяких цукрів, перед прийомом 
препарату пацієнтці слід проконсультуватися з лікарем. 
 
 
3.  Як приймати лікарський засіб Регулон 
 
Завжди використовуйте цей лікарський засіб чітко до рекомендацій лікаря. У випадку будь-
яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Кожне опаковання лікарського засобу Регулон містить 1 блістер з 21 таблеткою, вкритою 
оболонкою, або 3 блістери по 21 таблетці, вкритій оболонкою. Спеціальне маркування блістерів 
символами послідовних днів тижня допомагає контролювати регулярний прийом 
протизаплідних таблеток. 
 
На кожній таблетці в опакованні зазначено день тижня, в який її слід прийняти. Слід приймати 
по 1 таблетці щодня протягом 21 дня поспіль у напрямку стрілки на блістері до повного 
спорожнення.  
 
Після прийому всіх 21 таблеток у блістері наступає 7-денна перерва без прийому таблеток. На 2 
або 3 день перерви у повинна з'явитися кровотеча відміни, схожа на менструальну кровотечу.  
 
Прийом таблеток з наступного блістера необхідно починати на 8-й день (після 7-денного 
періоду без прийому таблеток), навіть якщо кровотеча ще не зупинилася. При регулярному 
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прийомі лікарського засобу Регулон, прийом таблеток з чергового опаковання буде завжди 
починатись в один й той самий день тижня, а кровотеча починатиметься в той же день місяця.   
  
Таблетки слід приймати в один і той же час.  
Прийом таблеток вранці (перша дія протягом дня) або пізно ввечері (остання дія перед сном) 
може допомогти дотримуватись регулярного прийому таблеток. 
Таблетку слід ковтати цілою, запиваючи за потреби водою.  
 
 
Як розпочати приймання лікарського засобу Регулон  
 
Якщо не використовувалися гормональні контрацептиви (протягом попереднього місяця) 
 
Прийом лікарського засобу слід починати в перший день природного менструального циклу 
(тобто в перший день менструації). Прийом таблеток можна розпочати з 2 по 5 день, але тоді 
під час першого циклу протягом перших 7 днів прийому таблеток рекомендується 
використовувати додаткові бар’єрні методи контрацепції (наприклад, презерватив). 
 
Перехід з іншого комбінованого протизаплідного засобу (таблетки, вагінальне кільце, 
трансдермальний пластир)  
Пацієнтка повинна розпочати прийом лікарського засобу Регулон на наступний день після 
прийому останньої таблетки з діючою речовиною попереднього орального контрацептиву, та 
не пізніше першого дня після звичайної перерви в прийомі таблеток або після прийняття 
останньої таблетки плацебо попереднього перорального контрацептиву. Ніяких додаткових 
заходів контрацепції не потрібно. 
Якщо пацієнтка попередньо використовувала вагінальне кільце або трансдермальний пластир, 
вона повинна почати приймати Регулон в день усунення кільця і не пізніше в день його 
наступного застосування. Ніяких додаткових заходів контрацепції не потрібно. 
 
Перехід з контрацептиву, що містить тільки прогестаген (мінітаблетки, ін’єкції, 
імплантати) 
Пацієнтка може в будь-який день перейти з прийому таблеток, що містять лише прогестаген (з 
імплантату у день його видалення або з ін’єкції в день запланованої наступної ін’єкції) на 
лікарський засіб Регулон, але у всіх випадках потрібно вживати додаткових захисних заходів 
(наприклад, презервативи) протягом перших 7 днів прийому таблеток. 
 
Застосування після викидня в першому триместрі вагітності 
Слід негайно розпочати прийом таблеток. Ніяких додаткових методів контрацепції не потрібно. 
 
Застосування після пологів або викидня в другому триместрі вагітності 
Годуючі груддю пацієнтки - див. п. «Вагітність і грудне вигодовування». 
Лікар призначить пацієнтці почати приймати таблетки між 21 та 28 днем після пологів або 
аборту в другому триместрі. Якщо розпочати приймати цей препарат пізніше, слід 
використовувати додатковий бар’єрний метод контрацепції (наприклад, презерватив) протягом 
перших 7 днів прийому таблеток. Однак, якщо пацієнтка вже мала статевий акт перед початком 
прийому таблеток, слід переконатися, що вона не вагітна, або дочекайтеся першої менструації. 
 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Регулон  
При передозуванні лікарським засобом Регулон немає ризику серйозних проблем зі здоров’ям, 
хоча можуть виникнути нудота, блювота або незначна вагінальна кровотеча у молодих дівчат. 
Якщо такі симптоми виникають, слід звернутися до лікаря, який за необхідності призначить 
відповідне лікування.  
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Пропуск прийому лікарського засобу Регулон  
При пропуску прийому лікарського засобу Регулон, слід дотримуватися наведених нижче 
правил.  
 
Якщо прийом таблетки затримується менше ніж на 12 годин, то контрацептивний захист не знижується. 
Пацієнтка повинна прийняти пропущену таблетку, як тільки згадає, а наступні таблетки 
прийняти в звичайний час.  
 
Якщо прийом таблетки затримується більше ніж на 12 годин, контрацептивний захист 
може бути зниженим. Чим більше пропущених таблеток, тим більший ризик зниження 
контрацептивної ефективності таблетки. Більший ризик завагітніти існує при пропуску 
таблетки на початку або в кінці циклу. Будь ласка, ознайомтесь інформацію нижче (див. 
також схему).  
 
Більше одної пропущеної таблетки з блістера  
Слід звернутися за порадою до лікаря. 
 
У разі пропуску прийому таблеток слід дотримуватися двох основних правил: 
1. Перерва в прийомі таблеток не може бути довша ніж на 7 днів. 
2. Для відповідного пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової вісі потрібні 7 днів 

безперервного прийому таблеток. 
 
Відповідно до цього лікар може рекомендувати: 

 
Тиждень 1 
Пацієнтка повинна прийняти останню пропущену таблетку, як тільки згадає про це, навіть 
якщо це означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в 
звичайний час. Протягом наступних 7 днів слід використовувати додатковий бар’єрний метод 
контрацепції, наприклад, презервативи. Якщо статевий акт відбувся протягом 7 днів, що 
передують дню, коли було пропущено прийом таблетки, існує можливість завагітніти. Чим 
більше таблеток пропущено і чим ближче вони до перерви в прийомі таблеток, тим більший 
ризик вагітності. 
 
Тиждень 2 
Пацієнтка повинна прийняти останню пропущену таблетку, як тільки згадає про це, навіть 
якщо це означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в 
звичайний час. За умови, що таблетки приймались правильно протягом 7 днів, що передували 
пропущеній таблетці, немає необхідності використовувати додаткові засоби контрацепції. 
Однак, якщо це не так, або якщо пацієнтка пропустила більше 1 таблетки, слід використовувати 
додаткові засоби контрацепції протягом 7 днів. 
 
Тиждень 3 
 
Ризик зниження протизаплідного захисту неминучий через перерву без прийому таблеток, що 
наближається. Однак цьому можна запобігти, регулюючи спосіб прийому таблеток. Таким 
чином, не потрібно вживати додаткових заходів контрацепції, якщо дотримується одне з двох 
альтернативних правил дії, наведених нижче, за умови, що всі таблетки були правильно 
прийняті протягом 7 днів, що передують дню, коли таблетку було пропущено. Якщо ні, слід 
дотримуватися першого з цих двох альтернативних правил і одночасно використовувати 
додатковий метод контрацепції протягом наступних 7 днів. 
 
1. Пацієнтка повинна прийняти останню пропущену таблетку, як тільки згадає про це, 

навіть якщо це означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід 
приймати в звичайний час. Наступне опаковання слід розпочати відразу після прийому 
останньої таблетки з поточного опаковання, тобто без перерви в прийомі таблеток між 
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опакованнями. Кровотеча відміни найімовірніше не виникне до кінця наступного 
опаковання, проте під час прийому таблеток можуть з'явитися виділення або 
міжменструальна кровотеча. 

 
2. Лікар може порадити пацієнтці припинити приймати таблетки з поточного опаковання. У 

цьому випадку пацієнтці слід зробити перерву до 7 днів без прийому  таблеток, включаючи дні, 
коли пацієнтка забула прийняти таблетки, після чого слід продовжити прийом таблеток з 
наступного опаковання. 

 
 
У випадку, якщо пацієнтка забула прийняти таблетки і не з'явилась кровотеча відміни в першу 
перерву без прийому таблеток, слід враховувати можливість завагітніти. 
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Прийом лікарського засобу Регулон у разі блювоти або сильної діареї  
Якщо блювота або сильна діарея з'явилась  протягом 3-4 годин після прийому таблетки, 
абсорбція може бути неповною. У цьому випадку слід дотримуватися описаних вище 
інструкцій як у випадку пропущених таблеток. Якщо пацієнтка не хоче змінювати свій звичний 
спосіб прийому таблеток, слід прийняти додаткову таблетку (таблетки) з іншого опаковання. 
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Як відстрочити кровотечу відміни 
При правильному прийомі лікарського засобу Регулон, кровотеча відміни завжди буде 
починатись в один і той же день місяця. 
Щоб відстрочити початок кровотечі відміни, після завершення прийому одного блістера слід 
продовжувати приймати лікарський засіб Регулон з наступного блістера, без перерви в прийомі 
таблеток. 
Можна продовжувати приймати таблетки, поки не закінчиться друга упаковка. Під час прийому 
таблеток з другого опаковання можуть з'явитися міжменструальна кровотеча або виділення. 
Регулярний прийом лікарського засобу Регулон слід починати після 7-денної перерви без 
прийому таблеток. 
 
Щоб перенести кровотечу  на інший день тижня, ніж зазвичай, який відрізняється від поточного 
дня тижня початку менструації, слід скоротити (але ніколи не подовжувати) найближчу 
перерву без прийому таблеток на будь-яку кїлькість днів. Наприклад, якщо перший день 
кровотечі припадає на п’ятницю, а більш зручним був би вівторок, тобто на 3 дні раніше, слід почати 
приймати таблетки з наступного опаковання на 3 дні раніше. Чим коротша буде перерва без прийому 
таблеток, тим більший ризик того, що кровотечі відміни не буде, а з'явиться міжменструальна 
кровотеча та виділення під час прийому наступного опаковання (подібно як у випадку 
відтермінування кровотечі відміни). 
 
Відсутність кровотечі відміни 
Якщо протизаплідні таблетки приймались правильно, не було блювоти або сильної діареї, а 
також паралельно не приймались інші препарати, ймовірність вагітності дуже мала. Наступні 
таблетки слід приймати в звичайний час. 
 
Якщо кровотеча не з'явилась протягом двох послідовних циклів, є ймовірність вагітності. У 
цьому випадку слід негайно звернутися до лікаря. Застосування протизаплідних таблеток слід 
продовжувати лише після виключення вагітності, відповідно до рекомендацій лікаря. 
 
Припинення прийому лікарського засобу Регулон 
Лікарський засіб Регулон можна припинити приймати в будь-який день. Якщо причиною 
припинення прийому таблеток є планована вагітність, до моменту менструальної кровотечі слід 
використовувати інший метод контрацепції. Це полегшить лікареві визначення терміну пологів. 
 
У випадку виникнення додаткових сумнівів щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 

 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. Якщо з'явились будь-які побічні ефекти, особливо важкі та стійкі, або зміни у 
стані здоров’я, які, на думку пацієнтки, пов’язані з використанням лікарського засобу Регулон, 
слід проконсультуватися з лікарем. 
 
Усі жінки, які застосовують комбіновані гормональні контрацептиви, мають підвищений ризик 
тромбоутворення у венах (венозна тромбоемболія) або в артеріях (артеріальна тромбоемболія). 
Додаткову інформацію щодо різних факторів ризику, пов’язаних із застосуванням 
комбінованих гормональних контрацептивів, див. у розділі 2 «Важлива інформація перед 
прийманням лікарського засобу Регулон». 
 
Часто (можуть вражати не більше ніж 1 з 10 осіб): депресія, зміни настрою, головний біль, 
нудота, біль у шлунку, біль у грудях, чутливість грудей, збільшення ваги. 
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Нечасто (можуть вражати не більше ніж 1 зі 100 осіб): затримка рідини, зниження лібідо, 
мігрень, блювота, діарея, висипання, кропив’янка, збільшення грудей. 
 
Рідко (можуть вражати не більше ніж 1 з 1000 осіб): гіперчутливість, підвищене лібідо, 
подразнення очей контактними лінзами, шкірні розлади (вузлувата еритема, мультиформна 
еритема), неправильний мазок з шийки матки, виділення з молочних залоз, втрата ваги. 
Тромби у вені або артерії, наприклад:  
- у нозі або стопі (наприклад, тромбоз глибоких вен) 
- у легенях (наприклад, тромбоемболія легеневої артерії), 
- інфаркт міокарда 
- інсульт, 
- мікроінсульт або тимчасові симптоми інсульту, відомі як транзиторна ішемічна атака, 

тромби в печінці, шлунку, кишечнику, нирках або оці. 
 
Ймовірність тромбоутворення може бути вищою, якщо у пацієнтки є будь-які інші стани, які 
підвищують цей ризик (див. розділ 2 для отримання додаткової інформації про фактори, що 
підвищують ризик тромбоутворення, та симптоми тромбу). 

 
 

Повідомлення про побічні ефекти 
 
При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 
 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Варшава 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 
 
5.  Як зберігати лікарський засіб Регулон  
 
Зберігайте препарат у невидимому та недоступному для дітей місці.  
 
Зберігати при температурі нижче 30°С. Зберігати в оригінальному опакованні. 
 
Не використовувати цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
опакованні. Термін придатності означає останній день вказаного місяця.  
 
Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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6.  Вміст опаковання та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу Регуон 
Діючі речовини: етинілестрадіол і дезогестрел. Одна таблетка, вкрита оболонкою, містить 30 
мкг етинілестрадіолу та 150 мкг дезогестрелу. 
 
Інші компоненти: 
Ядро таблетки: α-токоферол, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний, стеаринова кислота, 
повідон, картопляний крохмаль, лактози моногідрат. 
Оболонка: пропіленгліколь, поліетиленгліколь 6000, гідроксиметилпропілцелюлоза. 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Регулон та вміст опаковання  
Білі або майже білі таблетки, випуклі з двох сторін, з тисненням: «RG» з одного боку та «P8» з 
іншого. 
  
Картонна коробка містить 1 або 3 блістери по 21 таблетці, вкритій оболонкою.  
 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник лікарського засобу  
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Будапешт, Угорщина 
 
Для отримання більш детальної інформації щодо цього лікарського засобу звертайтеся 
до: 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Тел.: +48 (22)755 96 48 
lekalert@grodzisk.rgnet.org 
 
 
 
Дата оновлення останньої інструкції: липень 2021 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org
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Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 

 

Протеваск SR, 35 мг, таблетки з уповільненим вивільненням 

 

Trimetazidini dihydrochloridum 
Слід уважно прочитати цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона 
містить важливу інформацію для пацієнта. 

- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо симптоми хвороби однакові. 
- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Див. п. 4.  
 

ЗМІСТ інструкції:  
 

1. Що таке лікарський засіб Протеваск SR і для чого він використовується 
2. Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Протеваск SR 
3. ЯК приймати лікарський засіб Протеваск SR 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати лікарський засіб Протеваск SR 
6. Вміст опаковання та інша інформація 

 
1. Що таке лікарський засіб Протеваск SR і для чого він використовується 
 
Цей лікарський засіб призначений для застосування у дорослих разом з іншими лікарськими 
засобами для лікування стенокардії (болю у грудях, який є формою ішемічної хворобою серця, 
спричненого нездатністю організмуз абезпечити потреби міокарда). 
 
2.          Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Протеваск SR 
 

Коли не приймати лікарський засіб Протеваск SR 

• Якщо у пацієнта алергія на триметазидин або будь-які інші компоненти цього 
лікарського засобу (вказані в пункті 6). 

• якщо у пацієнта алергія на сою або арахіс; 
• якщо у пацієнта хвороба Паркінсона: захворювання головного мозку з порушеннями 

рухів (тремтіння, жорстка постава, повільні рухи і волочіння ніг при ходьбі, 
неврівноважена хода);  

• якщо у пацієнта серйозні проблеми з нирками.  
 

Попередження та запобіжні заходи  

Перед початком приймання ліку Протеваск SR слід проконсультуватися про це з лікарем або 
фармацевтом. 

• Якщо у пацієнта важкі захворювання печінки. 
• Якщо у пацієнта порушення функції нирок 
• Якщо пацієнту більше75 років:  
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Цей лікарський засіб може спричинити або погіршити такі симптоми, як: тремтіння, жорстка 
постава, повільні рухи та волочіння ніг під час ходьби, неврівноважена хода, особливо у 
пацієнтів літнього віку, за чим слід спостерігати та повідомляти лікаря, який перегляне 
лікування. 

Лікарський засіб Протеваск SR не є відповідним для лікування нападів стенокардії. 

Діти та молодь  
Лікарський засіб Протеваск SR не рекомендується застосовувати дітям та молоді до 18 років. 
 
Взаємодія препарату Протеваск  SR з іншими лікарськими засобами  
 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.  

 
Лікарський засіб Протеваск  SR з їжею та напоями 
 
Спожита їжа та напої суттєво не впливають на абсорбцію та ефективність лікарського засобу.  

Вагітність і грудне вигодовування  

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує 
вагітність, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат.  

Вагітність 

Слід уникати застосування цього лікарського засобу під час вагітності. Якщо під час прийому 
препарату пацієнтка дізнається, що вагітна, слід звернутися за порадою до лікаря. Тільки лікар 
повинен вирішувати, чи продовжувати використовувати лікарський засіб Протеваск SR.  

Грудне вигодовування 

Невідомо, чи триметазидин проникає у грудне молоко. Тому слід уникати застосування 
лікарського засобу Протеваск SR під час годування груддю. 

Керування автотранспортом або робота з механізмами 
Цей лікарський засіб може викликати запаморочення та сонливість, що може впливати на 

здатність  
водіння або роботи з механізмами.  
 
Лікарський засіб  Протеваск SR містить соєвий лецитин.  

Якщо пацієнт має алергію на сою або арахіс, йому не слід використовувати цей препарат. 

 
 

3. Як приймати лікарський засіб Протеваск SR  
 

Завжди слід використовувати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря. У випадку 
будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 

Дорослі пацієнти  

Рекомендована доза лікарського засобу Протеваск SR становить одну таблетку 35 мг двічі на 
добу під час їжі, вранці та ввечері. 
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Таблетки слід приймати відповідно вранці та ввечері під час їжі, занеобхідності запиваючи 
склянкою води. 

Якщо у пацієнта хворі нирки або віком від 75 років, лікар відкоригує рекомендовану дозу. 
 
Застосування у дітей 
Лікарський засіб Протеваск SR не рекомендується для прийому дітьми. 
 
Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Протеваск SR 
У випадку прийняття занадто великої кількості таблеток, слід негайно звернутися до лікаря або 
найближчого відділення невідкладної допомоги для отримання відповідного лікування.  
 
Пропуск прийому лікарського засобу Протеваск SR 
Важливо приймати препарат щодня. Однак у випадку пропуску однієї або кількох доз, слід 
прийняти їх, згадавши при них, і повернутися до звичайного графіка прийому. Не приймати 
подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.  
 
Припинення прийому лікарського засобу Протеваск SR 

Слід дотримуватись вказівок лікаря, який визначить дозу та тривалість лікування.  

Якщо пацієнт вирішує припинити приймати Протеваск SR достроково, слід негайно 
повідомити про це лікаря. 

У випадку виникнення додаткових запитань щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 

 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. 
 
У зв'язку зі застосуванням триметазидину повідомлялося про такі побічні ефекти: 
 
Часті побічні ефекти (можуть вражати до 1 з 10 пацієнтів):  
Запаморочення, головний біль, біль у животі, діарея, розлад травлення, нудота, блювота, 

висипання,  
свербіж, кропив’янка і відчуття слабкості.  
 
Рідкі побічні ефекти (можуть вражати до 1 з 1000 пацієнтів):  
Прискорене або нерегулярне серцебиття, додаткове серцебиття, прискорене  
серцебиття, зниження артеріального тиску в положенні стоячи, що викликає запаморочення, 

відчуття порожнечі  
в голові або непритомність, погане самопочуття (загальне нездужання), запаморочення, 

падіння,  
почервоніння обличчя. 
 
Невідома частота (частоту неможливо оцінити за наявними даними)  
Екстрапірамідні симптоми (незвичайні рухи, включаючи тремор та тремтіння рук і пальців, 

скручуючі  
рухи тіла, волочіння ніг під час ходьби та штивність рук і ніг), зазвичай  
проходить після припинення лікування.  
 
Порушення сну (труднощі із засинанням, сонливість), порушення рівноваги (запаморочення 
пов'язані з внутрішнім вухом), запори, сильні загальні висипання із почервонінням шкіри та 
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пухирями, набряк обличчя, губ, рота, язика чи горла, що може спричинити утруднення 
ковтання або дихання.  
 
Значне зниження кількості лейкоцитів, що підвищує ймовірність інфекцій, зниження кількості 
тромбоцитів у крові, що підвищує ризик кровотечі або синців.  
Захворювання печінки (нудота, блювота, втрата апетиту, загальне погане самопочуття, 
лихоманка, свербіж, пожовтіння шкіри та очей, світлі випорожнення, темна сеча). 
 
У таких випадках, після консультації з лікарем, лікування необхідно припинити якомога швидше. 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів.  

Al. Jerozolimskie 181C  

PL-02 222 Варшава 

Тел.: + 48 22 49 21 301 

Факс: + 48 22 49 21 309 

ел. пошта: ndl@urpl.gov.pl  

 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 

 

Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 

 
 
5. Як зберігати лікарський засіб Протеваск SR  

 
Лікарський засіб слід зберігати при температурі нижче 25°С. 

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи.  

Зберігайте препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 

Не використовувати цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці. Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ndl@urpl.gov.pl
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6. Вміст опаковання та інша інформація  
 
Склад лікарського засобу Протеваск SR 
 
Діюча речовина лікарського засобу - триметазидин дигiдрохлорид. Кожна таблетка з 
уповільненим вивільненням містить 35 мг триметазидину дигiдрохлориду. 
 
Окрім того лікарський засіб містить: 

 

Ядро таблетки: 

- Мікрокристалічна целюлоза тип 102 

- Желатинізований кукурудзяний крохмаль 

- Гідроксипропилметилцеллюлоза 

- Колоїдний безводний діоксид кремнію 

- Стеарат магнію. 

 

Оболонка: 

- Полівіниловий спирт 

- Тальк 

- Діоксид титану (E 171) 

- Макрогол 3350 

- Соєвий лецитин 

- Оксид заліза червоний (E172) 

- Оксид заліза жовтий (E172) 

- Оксид заліза чорний (E172) 

 

Зовнішній вигляд лікарського засобу Протеваск SR та вміст опаковання 
Протеваск SR має форму рожевої, круглої, випуклої із двох сторін таблетки, діаметром 
приблизно 8 мм, без написів. 
 

Розміри опаковання: 60 або 120 таблеток з уповільненим вивільненням упакованих в блістери 
Алюміній/ПВХ в картонній коробці.  
Не всі розміри упаковок можуть знаходитись в продажі. 

 
Відповідальний суб'єкт: 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 
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Виробник 
Gedeon Richter Plc. 
1103 Будапешт 
Gyömrői út 19-21 

Угорщина 
 
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Польща 
 
Gedeon Richter România S.A. 

Str. Cuza-Vodă Nr. 99-105 

540306 Târgu-Mureş 

Румунія 

 
Для отримання більш детальної інформації про лікарський засіб та його назви в інших 
державах-членах Європейської економічної зони, слід звернутися до місцевого представника 
відповідального суб'єкта: 

 

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. Ks. J. Poniatowskiego 5 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Тел.: +48 (22)755 96 48 

lekalert@grodzisk.rgnet.org  
Факс: +48 (22) 755 96 24 

 
 

Дата оновлення останньої інструкції жовтень 2018 

 

(логотип відповідального суб'єкта) 
(фармакод) 
 
 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org


 

Інструкція про застосування лікарського засобу: інформація для пацієнта 

 

Дайлет, 3 мг + 0,02 мг, таблетки вкриті оболонкою 

Drospirenonum + Ethinylestradiolum 

 

Важлива інформація про комбіновані гормональні контрацептиви 

• При правильному використанні вони є одними з найбільш надійних і оборотних  
 

методів контрацепції. 

• Незначно підвищують ризик утворення тромбів у венах і артеріях,  
 

особливо в перший рік використання або при поновленні використання після перерви в 

4 тижні або більше. 

• Слід дотримуватись обережності та звернутися до лікаря, якщо пацієнтка підозрює, що 
має симптоми виникнення тромбозу крові (див. пункт 2 «Тромби»). 

 
Перед застосуванням лікарського засобу слід уважно ознайомитися з інструкцією, 
оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію. 

- Слід зберегти цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 
- У випадку будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
- Цей лікарський засіб призначається конкретній особі. Не можна передавати його іншим. 

Лікарський засіб може зашкодити іншій особі. 
- У разі виникнення будь-яких побічних ефектів, у тому числі будь-яких побічних ефектів, 

не вказаних у цій інструкції, слід про це повідомити лікаря або фармацевта. Див. п. 4. 
 

Зміст інструкції 

1.  Що таке лікарський засіб Дайлет і для чого він використовується  
2.  Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Дайлет  
3.  Як приймати лікарський засіб Дайлет 
4.  Можливі побічні ефекти  
5.  Як зберігати лікарський засіб Дайлет  
6.  Вміст опаковання та інша інформація  
 

1.  Що таке лікарський засіб Дайлет і для чого він використовується  

 

- Лікарський засіб Дайлет є протизаплідними таблетками і використовується для 
запобігання вагітності. 

- Кожна з 24 білих таблеток містить невелику кількість двох різних жіночих гормонів 

дроспіренону та етинілестрадіолу. 

- Чотири зелені таблетки, вкриті оболонкою, не містять активної речовини і називаються 



таблетками плацебо. 

- Протизаплідні засоби, що містять два гормони, називаються комбінованими 

контрацептивами.  

 

 

2.  Важлива інформація перед прийманням лікарського засобу Дайлет 

 

Загальна інформація 

 

Перш ніж почати приймати Дайлет, слід ознайомитись з інформацією про тромби (тромбоз) у 
пункті 2. Особливо важливо ознайомитися з симптомами тромбозу (див. пункт 2 «Тромби»). 

Перед тим як розпочати приймання Дайлет, лікар має задати пацієнтці кілька запитань щодо 
стану її здоров’я та здоров’я її близьких родичів. Лікар також виміряє артеріальний тиск і, 
залежно від індивідуального випадку, може також провести деякі інші аналізи. 

У цій інструкції описано кілька ситуацій, коли вам слід припинити використання Дайлет, або 
коли ефективність Дайлет може бути знижена. У таких ситуаціях слід утриматись від статевих 
актів, або використовувати додаткові негормональні контрацептиви, наприклад, презервативи 
або інші механічні методи.  

Не використовувати календарний або температурний метод. Ці методи можуть бути 
ненадійними, оскільки Дайлет змінює щомісячні зміни температури тіла та цервікального 
слизу. 

Дайлет, як і інші гормональні контрацептиви, не захищає від ВІЛ-інфекції (СНІДу) або 
будь-яких інших захворювань, що передаються статевим шляхом. 

Коли не приймати лікарський засіб Дайлет  

Не слід використовувати Дайлет, якщо у пацієнтки є будь-які з перерахованих нижче станів. 
Якщо у пацієнтки є якісь із перерахованих нижче станів, слід повідомити про це лікаря. Лікар 
обговорить з пацієнткою, які інші засоби контрацепції будуть більш відповідними. 

Коли не приймати лікарський засіб Дайлет: 

- якщо у пацієнтки є на даний момент (або будь-коли був) тромбоз в кровоносних судинах ніг 
(тромбоз глибоких вен), легень (тромбоемболія легеневої артерії) або інших органів; 

- якщо пацієнтка знає, що має розлади, які впливають на згортання крові, наприклад, дефіцит 
протеїну C, дефіцит протеїну S, дефіцит антитромбіну III, наявність фактора V Лейдена 
або антифосфоліпідних антитіл; 

- якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або тривалий час не ходитиме (див. пункт 
«Тромби»); 

- якщо пацієнтка мала будь-коли серцевий напад або інсульт; 
- якщо пацієнтка має (або мала в минулому) стенокардію (захворювання, яке проявляється 

сильним болем або відчуттям стиснення у грудях і може бути першою ознакою серцевого 
нападу) або транзиторну ішемічну атаку  (тимчасові симптоми інсульту); 

- якщо пацієнтка має будь-яке з наступних захворювань, які можуть збільшувати ризик 
тромбоутворення в артеріях:  



- важкий цукровий діабет з ураженням кровоносних судин, 

- дуже високий кров'яний тиск 

- дуже високий рівень жиру в крові (холестерин або тригліцериди) 

- захворювання під назвою гіпергомоцистеїнемія. 

- якщо пацієнтка має (або мала в минулому)  тип мігрені під назвою «мігрень з аурою»; 

- якщо пацієнтка має (або мала в минулому) захворювання печінки, а функція печінки все ще не 
є нормальною; 

- якщо пацієнтка має порушення функції нирок (ниркова недостатність); 

- якщо пацієнтка має (або мала в минулому) пухлину печінки; 

- якщо пацієнтка має (або мала в минулому) або має підозру на рак молочної залози чи 
статевих органів; 

- якщо у пацієнтки бувають вагінальні кровотечі невідомого походження; 

- якщо пацієнтка має алергію на етинілестрадіол або дроспіренон або будь-які інші компоненти 
цього лікарського засобу (вказані в пункт 6). Ознаки гіперчутливості можуть включати 
свербіж, висипання або набряк; 

- лікарський засіб Дайлет містить соєвий лецитин. Якщо пацієнтка має алергію на арахіс або 
сою, їй не слід використовувати цей препарат. 

Дайлет не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає лікарські засоби, що 
містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір і дасабувір або глекапревір/пібрентасвір (див. також 
пункт «Взаємодія Дайлет з іншими лікарськими засобами»). 

Попередження та запобіжні заходи  

Перед використанням лікарського засобу Дайлет слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом. 

 

Слід повідомити лікаря, якщо у пацієнтки є будь-які з наступних станів. 

У деяких ситуаціях потрібно бути особливо обережною, приймаючи Дайлет або будь-які інші 
комбіновані протизаплідні таблетки. Можливо буде необхідно проходити регулярний огляд у 
лікаря. Якщо будь-який з з наступних станів стосується пацієнтки, слід повідомити про це 
лікаря перед початком приймання лікарського засобу Дайлет. Якщо ці симптоми з'являться або 
посиляться під час прийому лікарського засобу Дайлет, також слід повідомити про це лікаря: 

Коли слід звернутися до лікаря? 

Слід негайно звернутися до лікаря 

- якщо пацієнтка помітила можливі ознаки тромбозу, що може означати, що у пацієнтки 
тромб в нозі (тромбоз глибоких вен), тромби в легенях (тромбоемболія легеневої 
артерії), інфаркт чи інсульт (див. «Тромби»). 

Щоб переглянути опис симптомів вказаних серйозних побічних ефектів, див. пункт «Як 
розпізнати тромбоз». 



- якщо хтось з близьких хворіє або будь-коли хворів на рак молочної залози; 
- якщо пацієнтка має захворювання печінки або жовчного міхура; 
- якщо пацієнтка хворіє на цукровий діабет; 
- якщо пацієнтка страждає від депресії або змін настрою;  
- якщо пацієнтка хворіє на хворобу Крона або виразковий коліт (хронічне запальне 

захворювання кишечника); 
- якщо пацієнтка хворіє на системний червоний вовчак (захворювання, що впливає на 

природній імунітет); 
- якщо пацієнтка хворіє на гемолітико-уремічний синдром (порушення згортання крові, що 

спричиняє ниркову недостатність); 
- якщо пацієнтка хворіє на серповидноклітинну анемію (спадкове захворювання 

еритроцитів); 
- якщо у пацієнтки підвищений рівень жиру в крові (гіпертригліцеридемія) або позитивний 

сімейний анамнез цього захворювання. Гіпертригліцеридемія пов’язана з підвищеним 
ризиком розвитку панкреатиту; 

- - якщо пацієнтці потрібна хірургічна операція або вона тривалий час не ходитиме (див. 
пункт 2 «Тромби»); 

- якщо пацієнтка безпосередньо після пологів, тоді вона в групі підвищеного ризику 
розвитку тромбозу. Слід звернутися до лікаря, щоб отримати інформацію, як швидко 
можна почати приймати Дайлет після народження дитини; 

- якщо пацієнтка має запалення підшкірних вен (поверхневий тромбофлебіт); 
- якщо пацієнтка має варикозне розширення вен; 
- якщо пацієнтка хворіє на епілепсію (див. «Взаємодія Дайлет з іншими лікарськими 

засобами»); 
- якщо пацієнтка хворіє на захворювання, яке вперше виникло під час вагітності або під 

час попереднього застосування статевих гормонів (наприклад, втрата слуху, 
захворювання крові, яке називається порфірією, гестаційний герпес (висипання на шкірі з 
пухирцями під час вагітності), хорея Сіденхема (хвороба нервової системи, коли 
з'являються мимовільні рухи тіла) 

- якщо у пацієнтки є або будь-коли були золотисто-коричневі пігментні плями (хлоазма), 
плями під час вагітності, особливо на обличчі. У цьому випадку слід уникати прямого 
впливу сонячних променів або ультрафіолетового випромінювання; 

- якщо у пацієнтки є спадковий ангіоневротичний набряк, препарати, що містять 
естрогени, можуть викликати або погіршити симптоми. Якщо у пацієнтки виникли такі 
симптоми ангіоневротичного набряку, як набряк обличчя, язика та/або горла та/або 
утруднене ковтання або кропив’янка разом із утрудненим диханням. слід негайно 
звернутися до лікаря. 

 

Перед початком приймання лікарського засобу Дайлет слід проконсультуватися з лікарем. 

 

ТРОМБИ 

Використання комбінованих гормональних контрацептивних засобів, такого як Дайлет, 
підвищує ризик тромбоутворення в порівнянні з ситуацією, коли він не використовується. У 
рідкісних випадках тромб може закупорити кровоносні судини і викликати серйозні проблеми. 

 

Згустки крові можуть утворитися в: 

- венах (далі «венозний тромбоз» або «венозна тромбоемболія»); 
- артеріях (далі «артеріальний тромбоз» або «артеріальна тромбоемболія»).  

 
 



Одужання від тромбозу не завжди буває повним. У рідкісних випадках наслідки тромбозу 
можуть бути тривалими або, дуже рідко, смертельними. 

 

Слід пам'ятати, що загальний ризик утворення шкідливих тромбів при застосуванні 
лікарського засобу Дайлет невеликий. 

 

ЯК РОЗПІЗНАТИ ТРОМБИ 

Слід негайно звернутися до лікаря, якщо пацієнтка помітила будь-який з наступних симптомів. 

Чи пацієнтка має якийсь із цих симптомів? Яка ймовірна причина 
симптомів? 

- набряк ноги або вздовж вени на нозі або стопі, особливо 
якщо він супроводжується: 

- болем або чутливістю у нозі, які можуть 
відчуватися тільки при стоянні або ходьбі 

- підвищенням температури в ураженій нозі 

- зміною кольору шкіри на нозі, наприклад, 
блідістю, почервонінням або посинінням 

Тромбоз глибоких вен 

- раптова задишка невідомого походження або 
прискорене дихання;  
 

- раптовий кашель без очевидної причини, який може 
бути поєднаний з випльовуванням крові; 

- різкий біль у грудях, який може посилюватися при 
глибокому вдиху; 

- сильне потьмарення або запаморочення; 

- прискорене або нерегулярне серцебиття; 

- сильний біль у шлунку. 

Якщо пацієнтка не впевнена, слід звернутися до лікаря, 
оскільки деякі з цих симптомів, зокрема кашель або 
задишка, можна помилково прийняти за більш легкий 
стан, наприклад, інфекцію дихальних шляхів (наприклад, 
застуду). 

Тромбоемболія легеневої 
артерії 

Симптоми найчастіше виникають в одному оці: 

-     негайна втрата зору; 
- безболісне погіршення зору, яке може прогресувати 

до втрати зору 

Тромбоз вен сітківки 
(тромб в оці) 

- біль у грудях, дискомфорт, тиск, тяжкість; 
- відчуття стиснення або наповненості в грудях, плечі 

або під грудиною; 
- відчуття переповненості, розладу шлунка або 

задухи; 
- дискомфорт у нижній частині тіла, що віддає в 

спину, щелепу, горло, руку та живіт; 

Інфаркт міокарда 



- пітливість, нудота, блювота або запаморочення; 
- сильна слабкість, занепокоєння або задишка; 
- прискорене або нерегулярне серцебиття. 
- раптова слабкість або оніміння обличчя, рук або ніг, 

особливо з одного боку тіла; 
- раптова сплутаність свідомості, проблеми з 

мовленням або розумінням мови; 
- раптове погіршення зору на одне або обидва ока; 
- раптові проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата 

рівноваги або координації; 
- раптовий, сильний або тривалий головний біль без 

відомої причини; 
- втрата свідомості або непритомність з судомами або 

без них. 
 

У деяких випадках симптоми інсульту можуть бути 
короткочасними з майже негайним і повним одужанням, 
однак слід негайно звернутися до лікаря, оскільки існує 
ризик повторного інсульту. 

Інсульт 

- набряк і злегка синюшний колір шкіри на ногах або 
плечах; 

- сильний біль у шлунку (гострий живіт).  

Тромби блокують інші 
кровоносні судини 

 

ТРОМБИ У ВЕНАХ 

Що може статися, якщо у вені утворяться тромби? 

- Застосування комбінованих гормональних контрацептивів пов’язане з підвищеним 
ризиком утворення тромбів у венах (венозний тромбоз). Хоча ці побічні ефекти 
зустрічаються рідко. Найчастіше вони виникають в перший рік застосування 
комбінованого гормонального контрацептива. 

- Якщо тромби утворюються у венах нижніх кінцівок, це може призвести до розвитку 
тромбозу глибоких вен. 

- Якщо тромб переміщується з ноги і осідає в легенях, це може викликати тромбоемболію 
легеневої артерії. 

- У дуже рідкісних випадках тромб може утворитися в іншому органі, наприклад в оці 
(тромбоз вени сітківки). 

 

Коли ризик утворення тромбу у вені найбільший? 

Ризик розвитку тромбу у вені найбільший протягом першого року прийому комбінованого 
гормонального контрацептива вперше. Ризик також може бути вищим, при відновленні 
приймання комбінованого гормонального контрацептива (той же або інший лікарський засіб) 
після перерви тривалістю 4 тижні або більше. 

Після першого року ризик стає меншим, але завжди трохи вище, в порівнянні до 
невикористання комбінованих гормональних контрацептивів. 

Якщо пацієнтка перестає приймати Дайлет, ризик виникнення тромбу повертається до 
нормального рівня протягом кількох тижнів. 

 

 



Від чого залежить ризик утворення тромбів? 

Ризик залежить від природного ризику тромбоутворення та типу комбінованого гормонального 
контрацептива, що використовується.  

Загальний ризик утворення тромбу в нозі або легенях при застосуванні лікарського засобу 
Дайлет невеликий. 

 

- Протягом року приблизно у 2 з 10000 жінок, які не приймають комбінованого 
гормонального контрацептива і не вагітні, утворюються тромби.  

- Протягом року приблизно у 5-7- з 10000 жінок, які використовують комбінований 
гормональний контрацептив, що містить левоноргестрел, норетистерон або норгестимат, 
утворюється тромб. 

- Протягом року приблизно у 9-12 з 10000 жінок, які використовують комбінований 
гормональний контрацептив, що містить дроспіренон, наприклад Дайлет, утворяться 
тромби. 

- Ризик утворення тромбу залежить від індивідуальної історії хвороби (див. «Фактори, що 
збільшують ризик утворення тромбу» нижче). 

 

 Ризик утворення тромбу 
протягом року 

Жінки, які не приймають комбіновані гормональні 
таблетки/пластирі/ вагінальне кільце і не вагітні 

Приблизно 2 на 10000 жінок 

Жінки, які використовують комбіновані гормональні 
протизаплідні таблетки, що містять левоноргестрел, 
норетистерон або норгестимат 

Приблизно 5-7 на 10000 жінок 

Жінки, що приймають Дайлет Приблизно 9-12 на 10000 
жінок 

 

Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу у венах 

Ризик тромбоутворення при прийманні лікарського засобу Дайлет невеликий, але деякі умови 
підвищують ризик. Ризик більший: 

- якщо пацієнтка має серйозну зайву вагу (індекс маси тіла (ІМТ) понад 30 кг/м2); 
- якщо у близького родича пацієнтки був тромбоз в ногах, легенях або інших органах у 

молодшому віці (наприклад, до 50 років). У цьому випадку можлива наявність спадкових 
розладів згортання крові; 

- якщо пацієнтці потрібна операція, якщо вона не рухатиметься тривалий час через травму 
або хворобу, або має ногу в гіпсі. Використання лікарського засобу Дайлет можливо буде 
необхідно припинити за кілька тижнів до операції або при обмеженій змозі пересуватись. 
Якщо пацієнтці потрібно припинити прийом лікарського засобу Дайлет, слід запитати 
лікаря, коли можна знову почати його приймати; 

- з віком (особливо після 35 років); 
- якщо пацієнтка народила дитину протягом останніх кількох тижнів. 
 



Ризик тромбоутворення збільшується з кількістю факторів ризику, які є в пацієнтки. 

 

Подорож літаком (> 4 години) може тимчасово збільшити ризик тромбоутворення, особливо 
якщо у пацієнтки є інші перераховані фактори ризику. 

Важливо повідомити лікаря, якщо будь-який з факторів відноситься до пацієнтки, навіть якщо 
немає впевненості. Лікар може вирішити, що прийом Даейлетт слід припинити. 

Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Дайлет, наприклад, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз без відомої причини, або 
якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 

 

ТРОМБОЗ В АРТЕРІЇ 

Що може статися, якщо в артерії утвориться тромб? 

Як і у випадку тромбів у вені, тромби в артерії можуть мати серйозні наслідки, наприклад, 
інфаркт або інсульт. 

Фактори, що збільшують ризик утворення тромбу в артеріях 

Важливо зазначити, що ризик інфаркту або інсульту від використання лікарського засобу 
Дайлет дуже малий, але він може збільшитися: 

- з віком (понад 35 років); 
- якщо пацієнтка палить цигарки. При використанні гормональних контрацептивів, 

таких як Дайлет, рекомендується відмовитися від куріння. Якщо пацієнтка не може 
кинути палити і їй більше 35 років, лікар може порадити використання іншого типу 
контрацепції; 

- якщо пацієнтка має зайву вагу; 
- якщо пацієнтка має високий кров'яний тиск; 
- якщо хтось з близьких родичів переніс інфаркт або інсульт в молодшому віці (до 50 

років). У цьому випадку у пацієнтки також може бути підвищений ризик інфаркту або 
інсульту; 

- якщо у пацієнтки або когось з її найближчих родичів високий рівень жиру в крові 
(холестерин або тригліцериди); 

- якщо пацієнтка має мігрень, особливо мігрень з аурою; 
- якщо пацієнтка має проблеми з серцем (пошкодження клапанів, порушення ритму, що 

називається миготлива аритмія); 
- якщо пацієнтка хворіє на цукровий діабет. 

 
Якщо пацієнтки наявні більше одного з цих станів або якщо будь-який з них є особливо 
важким, ризик тромбоутворення може збільшитися.  

Якщо будь-який із перерахованих вище станів змінився під час прийому лікарського засобу 
Дайлет, наприклад, пацієнтка почне палити, у когось із близьких родичів виявлено тромбоз без 
відомої причини, або якщо пацієнтка сильно набирає вагу, слід повідомити про це лікаря. 

 

Дайлет і рак 

У жінок, які приймають комбіновані протизаплідні таблетки рак молочної залози 
спостерігається трошки частіше, але невідомо, чи це пов'язано з прийманням таблеток. 



Наприклад, може бути так, що у жінок, які приймають комбіновані протизаплідні таблетки, 
виявляють більше пухлин, оскільки вони частіше оглядаються лікарем. 

Захворюваність на рак молочної залози поступово зменшується після припинення прийому 
комбінованого гормонального контрацептива. Важливо регулярно перевіряти свої молочні 
залози та звертатися до лікаря, як тільки пацієнтка відчує затвердіння залоз чи інші тривожні 
симптоми. 

У рідкісних випадках повідомлялося про доброякісні пухлини в печінці, а ще рідше – про 
злоякісні пухлини в печінці у жінок, які приймали таблетки.   

Якщо пацієнтка відчуває нетиповий сильний біль у животі, слід звернутися до лікаря. 

Психічні розлади  

Деякі жінки, які приймають гормональні контрацептиви, включаючи Дайлет, повідомляли про 
депресію або пригнічений настрій. Депресія може мати важкий перебіг, а іноді може 
призводити до думок про самогубство. Якщо пацієнтка помітить зміни настрою та симптоми 
депресії, слід якомога швидше звернутися до лікаря для отримання додаткової медичної 
консультації. 

Кровотеча між менструаціями 

Протягом перших кількох місяців прийому лікарського засобу Дайлет можуть виникнути 
несподівані кровотечі (кровотеча поза фазою прийому таблеток плацебо).  
 Якщо така кровотеча триває більше кількох місяців або починається через кілька місяців, лікар 
повинен з’ясувати причину. 

Що робити, якщо у дні прийому плацебо менструальних кровотеч не спостерігається 

Якщо всі білі активні таблетки були прийняті правильно, немає блювоти або сильної діареї і не 
приймаються інші ліки, дуже малоймовірно, що жінка вагітна. 

Якщо очікувана менструація не настає двічі поспіль, це може означати вагітність. Слід негайно 
звернутися до лікаря. Наступне опаковання Дайлет можна починати приймати тільки тоді, коли 
пацієнтка впевнена, що не вагітна. 

Взаємодія Дайлет з іншими лікарськими засобами 

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 

Необхідно повідомити лікаря про всі лікарські засоби або фітопрепарати, які приймає 
пацієнтка. Також слід повідомити будь-якого іншого лікаря або стоматолога (або фармацевта), 
який може призначити інші ліки для використання одночасно з Дайлет. 

Вони можуть сказати, чи потрібно вжити додаткових заходів контрацепції (наприклад, 
презервативи), а якщо так, то протягом якого часу, або прописати зміну дозування інших ліків, 
які приймає пацієнтка. 

Лікарський засіб Дайлет не слід застосовувати пацієнткам з гепатитом С і тим, хто приймає 
лікарські засоби, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір і дасабувір або 
глекапревір/пібрентасвір, оскільки це може спричинити неправильні результати печінкової 
проби в крові (підвищення рівня печінкових ферментів АлАТ). 
Перед початком приймання цих ліків лікар призначить інший тип контрацепції. 
Почати приймати лікарський засіб Дайлет можна приблизно через 2 тижні після закінчення 
вищезгаданого лікування. Дивіться пункт «Коли не приймати лікарський засіб Дайлет». 

 



Деякі ліки можуть впливати на рівень Дайлет в крові і можуть зробити його менш ефективним 
у запобіганні вагітності або викликати несподівані кровотечі.  

Це стосується лікарських засобів, що використовують для лікування: 

- епілепсії (наприклад, барбітурати, карбамазепін, фенітоїн, примідон, окскарбамазепін, 
фелбамат, топірамат) 

- туберкульозу (наприклад, рифампіцин)  
- ВІЛ-інфекції та гепатиту С (так звані інгібітори протеази та ненуклеозидні інгібітори 

зворотної транскриптази, такі як ритонавір, невірапін, ефавіренц), 
- грибкових інфекцій (наприклад, гризеофульвін, кетоконазол)  
- високого кров'яного тиску у кровоносних судинах легень (бозентан),  
- симптоматичне лікування остеоартрозу (еторикоксиб), 

- фітопрепарати, що містять звіробій (Hypericum perforatum). Якщо пацієнтка бажає 
використовувати рослинні продукти, що містять звіробій, під час прийому Дайлет, 
спочатку слід проконсультуватися з лікарем. 

 

Лікарський засіб Дайлет може впливати на дію інших ліків, наприклад:  

- циклоспорину (лікарський засіб, що використовується для сповільнення відторгнення тканин 
після операцій з трансплантації органів) 

- протиепілептичного препарату ламотригін (може призвести до збільшення частоти припадків) 

- тизанідину (лікарський засіб для лікування м'язової спастичності), 

- теофіліну (препарат для лікування астми).  
 

Перш ніж приймати будь-які препарати, слід звернутися за порадою до лікаря або 
фармацевта.  

Лікарський засіб Дайлет з їжею та напоями 

Лікарський засіб Дайлет можна приймати з їжею або без, за потреби запиваючи невеликою 
кількістю води. 

Лабораторні дослідження 

Якщо потрібно зробити аналіз крові, слід повідомити лікаря або працівника лабораторії про 
приймання протизаплідних таблеток, оскільки гормональні контрацептиви можуть вплинути на 
результати деяких аналізів. 

Вагітність і грудне вигодовування 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, існує підозра, що може бути вагітна, або планує мати 
дитину, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 

Вагітність 

Вагітним жінкам заборонено приймати лікарський засіб Дайлет. Якщо пацієнтка завагітніла під 
час прийому лікарського засобу Дайлет, слід негайно припинити його прийом і звернутися до 
лікаря.  

Якщо пацієнтка хоче завагітніти, вона може припинити приймання Дайлет в будь-який час 
(див. пункт: «Припинення прийому лікарського засобу Дайлет»). 



Слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати будь-які ліки. 

Грудне вигодовування 

Як правило приймання лікарського засобу Дайлет не рекомендується, якщо жінка годує 
грудьми. Якщо пацієнтка хоче приймати протизаплідні таблетки під час годування груддю, слід 
проконсультуватися з лікарем. 

Слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати будь-які ліки. 

Керування автотранспортом або робота з механізмами 

Немає інформації, яка б вказувала на те, що застосування лікарського засобу Дайлет впливає на 
здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами. 

Лікарський засіб Дайлет містить лактозу, барвник жовтий «захід сонця» та соєвий 
лецитин.  

Одна біла активна таблетка лікарського засобу Дайлет, вкрита оболонкою (з діючими 
речовинами) містить 48,53 мг моногідрату лактози, а одна зелена неактивна таблетка, вкрита 
оболонкою, містить 37,26 мг лактози. Якщо у пацієнтки була діагностована непереносимість 
деяких цукрів, перед прийомом препарату слід проконсультуватися з лікарем. 

Білі активні таблетки містять 0,070 мг соєвого лецитину. Якщо пацієнтки алергія на арахіс або 
сою, не слід використовувати цей препарат.  

Таблетки, вкриті оболонкою, без гормонів (таблетки плацебо) містять барвник жовтий «захід 
сонця» (E110), який може викликати алергічні реакції. 

 

3.  Як приймати лікарський засіб Дайлет  

Завжди слід використовувати цей лікарський засіб згідно з рекомендаціями лікаря. У випадку 
будь-яких сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 

Кожен блістер містить 24 білі таблетки з діючою речовиною та 4 зелені таблетки плацебо.  

Таблетки Дайлет, позначені двома різними кольорами, розташовані у відповідній 
послідовності. Блістер містить 28 таблеток.  

Слід приймати по одній таблетці Дайлет щодня, за необхідності запиваючи невеликою 
кількістю води. Таблетки можна приймати незалежно від прийому їжі, але щодня приблизно в 
один і той же час.  

Треба слідкувати, щоб не переплутати таблетки: перші 24 дні слід приймати білу таблетку, а 
потім зелену таблетку протягом останніх 4 днів. Потім слід відразу почати приймати таблетки з 
нового блістера (24 білі та 4 зелені таблетки). Тому між двома блістерами немає перерви в 
прийманні таблеток. 

У зв’язку з різним складом таблеток, необхідно починати з таблетки, що знаходиться в позиції 
1 з позначкою «Start» на блістері. Таблетки слід приймати щодня. Для дотримання правильного 
порядку, слід дотримуватись напрямку стрілок і нумерації на блістері. 

Приготування блістера 

Для полегшення контролю правильного прийому таблеток на опакованні знаходиться 7 
наклейок у формі смужок з позначенням днів тижня. Виберіть одну смужку, яка починається з 
дня, коли пацієнтка хоче почати приймати таблетки. Наприклад, якщо розпочати приймати 
лікарський засіб в середу, слід використати наклейку з написом «Ś Слід прикласти . R»

символ  » Ö» на смужці до такого самого символу на блістері та приклеїти смужку в зону, 



обмежену чорною лінією (в рамці). Назва кожного дня тижня відповідатиме певному стовпчику 
таблеток. 

Назва дня тижня над кожною таблеткою допоможе перевірити, правильність прийнятої 
таблетки в цей день. Слід дотримуватись напрямку відповідно до стрілки на блістері, доки 
пацієнтка не прийме всі 28 таблеток. 

Протягом 4 днів, коли пацієнтка приймає зелені таблетки плацебо (дні плацебо), має початися 
кровотеча (так звана кровотеча відміни). Зазвичай це починається на 2 або 3 день після 
прийому останньої білої таблетки з діючою речовиною лікарського засобу Дайлет. Після 
прийому останньої зеленої таблетки плацебо слід розпочати наступний блістер, незалежно від 
того, закінчилася кровотеча чи ні. Це означає, що застосування таблеток із нового блістера 
завжди повинно починатися в один і той же день тижня, а кровотеча відміни має починатися в 
один і той же день кожного місяця.  

При такому застосуванні лікарський засіб Дайлет захищає від вагітності також протягом 4 днів 
приймання таблеток плацебо.  

Коли можна починати приймати таблетки з першого блістера? 

• Якщо протягом попереднього місяця не застосовувались жодні контрацептиви, що 
містять  
гормони 

Прийом лікарського засобу Дайлет слід починати в перший день циклу (тобто в перший 
день менструації). Початок прийому лікарського засобу Дайлет у перший день 
менструації дає негайний захист від вагітності. Також можна почати приймати 
лікарський засіб між 2 і 5 днями циклу. Однак в такому випадку пацієнтка повинна 
використовувати додатковий метод контрацепції (наприклад, презервативи) протягом 
перших 7 днів прийому таблеток.  

• Перехід з комбінованих гормональних контрацептивів (комбінованих оральних 
контрацептивів, вагінального кільця або трансдермальної системи)  
Можна почати приймати лікарський засіб Дайлет на наступний день після прийому 
останньої активної таблетки попереднього комбінованого орального контрацептива, але 
не пізніше наступного дня після перерви в прийомі таблеток попереднього 
комбінованого орального контрацептива (або після прийому останньої неактивної 
таблетки попередніх протизаплідних таблеток).  

При переході з вагінального кільця або трансдермальної системи слід дотримуватись 
вказівок лікаря.  

• Перехід з методу, що містить лише прогестаген (таблетки, що містять тільки 
          прогестаген, ін’єкція, імплант або внутрішньоматкова система з прогестагеном, 

ВМС)  

Можна в будь-який день перейти з таблеток, що містять лише прогестаген (з імплантату 
або внутрішньоматкової системи з прогестагеном, ВМС у день їх видалення або з ін’єкції 
в день запланованої наступної ін’єкції), але у всіх випадках потрібно вживати додаткових 
захисних заходів (наприклад, презервативи) протягом перших 7 днів прийому таблеток. 

• Після викидня  
          Дотримуватись рекомендацій лікаря.  

• Після пологів  
Лікарський засіб Дайлет можна почати приймати на 21. - 28-й день після пологів. Якщо 
розпочати приймати лікарський засіб Дайлет пізніше 28 дня, слід використовувати 
бар’єрний метод (наприклад, презервативи) протягом перших 7 днів прийому лікарського 
засобу Дайлет.  



Якщо після народження дитини мав місце статевий акт перед початком прийому 
лікарського засобу Дайлет (знову), спочатку слід переконатись, у відсутності вагітності, 
або зачекати до наступної менструації. 

• Якщо пацієнтка годує груддю і хоче почати прийом лікарського засобу Дайлет 
(знову) після народження дитини 

          Слід прочитати пункт «Грудне вигодовування».  

Якщо пацієнтка має сумніви, коли почати використовувати перший блістер, слід 
звернутися до лікаря.  

Перевищення максимальної рекомендованої дози лікарського засобу Дайлет 

Немає повідомлень про серйозні шкідливі наслідки прийому занадто великої кількості таблеток 
Дайлет.  

При одночасному прийомі кількох таблеток може виникнути нудота, блювота, вагінальна 
кровотеча. Вагінальна кровотеча також може виникнути у молодих дівчат перед першою 
менструацією, якщо вони випадково приймуть цей лікарський засіб.  

У випадку прийняття занадто великої кількості таблеток Дайлете або проковтування їх певної 
кількості дитиною, слід негайно звернутися до лікаря або фармацевта.  

Пропуск прийому лікарського засобу Дайлет 

Останні 4 таблетки в четвертому ряді на блістері є таблетками плацебо. Якщо пропустити одну 
з цих таблеток, це не вплине на ефективність лікарського засобу Дайлет. Слід викинути 
пропущену таблетку плацебо. 

Якщо пацієнтка забула прийняти білі активні таблетки (таблетки 1-24 з блістера), слід виконати 
наступні дії: 

• якщо пройшло менше 24 годин від пропуску прийому таблетки, захист від вагітності не 
знижується.  
Таблетку слід прийняти, як тільки пацієнтка згадає про це, а потім слід приймати наступні 
таблетки в звичайний час. 

• якщо пройшло більше 24 годин від пропуску прийому таблетки, захист від вагітності 
може знизитись. Чим більше таблеток забула прийняти пацієнтка, тим більше ризик 
вагітності. 

Ризик неповного захисту від вагітності найбільший, якщо пацієнтка забуде прийняти білу 
таблетку на початку або в кінці блістера. У такій ситуації слід дотримуватися таких правил 
(див. також схему нижче): 

• Пропущено більше однієї таблетки з блістера 
Слід звернутися за порадою до лікаря.  

• Пропущена одна таблетка на 1-7 день (перший рядок таблеток у блістері) 
Слід прийняти пропущену таблетку, як тільки пацієнтка згадає про це, навіть якщо це означає 
прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в звичайний час і 
використовувати додатковий захист, такий як презервативи, протягом наступних 7 днів. У 
випадку статевого акту в тиждень, що передує тижню коли була пропущена таблетка, треба 
розуміти, що існує ризик вагітності. У цьому випадку слід звернутися до лікаря. 

• Пропущена одна таблетка на 8-14 день (другий рядок таблеток у блістері) 
Слід прийняти пропущену таблетку, як тільки пацієнтка згадає про це, навіть якщо це означає 
прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в звичайний час. 
Контрацептивний захист не знижується, тому використання додаткового методу контрацепції 
не обов'язкове. 



 

• Пропущена одна таблетка на 15-24 день (третій або четвертий рядок таблеток у 
блістері) 

Є дві можливості на вибір: 
1. Слід прийняти пропущену таблетку, як тільки пацієнтка згадає про це, навіть якщо 

це означає прийняття двох таблеток одночасно. Наступні таблетки слід приймати в 
звичайний час. Однак замість того, щоб використовувати зелені таблетки плацебо з 
опаковання, слід їх пропустити (викинути) і почати нове опаковання (день початку 
зміниться).  
Швидше за все, менструація з'явиться в кінці другого блістера, під час прийому 
зелених таблеток плацебо, але можуть з'явитись також виділення або 
міжменструальна кровотеча під час приймання таблеток з другого блістера. 

 
2. Також  можна припинити прийом білих таблеток з діючою речовиною і відразу 

перейти до прийому 4 зелених таблеток плацебо (перш ніж приймати таблетки 
плацебо слід записати день, коли забуто прийняти таблетку). Якщо пацієнтка 
хоче почати приймати наступне опаковання в той же день, що й раніше, таблетки 
плацебо можна приймати менше ніж 4 дні.  
 

 Якщо дотримуватись будь-якої з вищевказаних рекомендацій, захист від вагітності буде 
активний. 

  
• Якщо пацієнтка забула прийняти будь-яку з таблеток у блістері, а кровотеча  не почалася 

протягом днів плацебо, це може означати, що пацієнтка вагітна. Перед початком 
наступного блістера слід звернутися до лікаря.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ні 

Пропущено більше 1 
білої таблетки з одного 
блістера 

Слід звернутися за порадою до лікаря. 

Так 

Чи був статевий акт на попередньому тижні? День 1-7 

- Прийняти пропущену таблетку 

- Використовувати бар'єрний метод 
(презервативи) протягом наступних 7 
днів 

- Закінчити прийом таблеток із блістера 

- Прийняти пропущену таблетку і 

- Продовжити прийом таблеток із блістера 

- Прийняти пропущену таблетку 

- Завершити прийом білих таблеток  

- Викинути 4 зелені таблетки плацебо  

- Відразу почати приймати таблетки з 
наступного блістера 

або 

- Негайно припинити прийом білих 
таблеток із блістера  

- Почати безпосередньо приймати 4 зелені 
таблетки плацебо  

- Потім почати приймати таблетки з 
наступного блістера 

День 8-14 

День 15-24 

Пропущено 1 білу 
таблетку (прийнята із 
запізненням більше 24 
годин) 



 

Що робити у разі блювоти або сильної діареї 

Якщо блювота з'явилась протягом 3-4 годин після прийому білої таблетки з діючими 
речовинами або виникла сильна діарея, існує ризик того, що діючі речовини з таблетки не 
повністю абсорбувались в організм. Ситуація майже така сама, як у випадку пропуску таблеток. 
Якщо виникла блювота або діарея, слід якомога швидше прийняти ще одну білу таблетку із 
резервного опаковання. Якщо це можливо, слід прийняти її протягом 24 годин після часу 
звичайного прийому таблетки. Якщо це неможливо або минуло більше 24 годин, слід діяти 
відповідно до вказівок у пункті «Пропуск прийому лікарського засобу Дайлет».  

Відстрочення менструації: що потрібно знати 

Навіть якщо це не рекомендовано, пацієнтка може відстрочити менструацію, пропустивши 
прийом зелених таблеток плацебо з четвертого ряду і перейшовши відразу на новий блістер 
Дайлет до його повного використання. Під час прийому таблеток з другого блістера можуть 
з'явитися легка кровотеча або кров'янисті виділення. Таблетки з другого блістера слід прийняти 
до кінця, включаючи 4 зелені таблетки плацебо з 4-го ряду. Потім слід розпочати приймати 
черговий блістер.  

Перш ніж прийняти рішення про пересування менструації можна проконсультуватись з 
лікарем.  

Зміна першого дня менструації: що потрібно знати 

Якщо пацієнтка приймає таблетки відповідно до рекомендацій, менструальна кровотеча 
почнеться протягом днів плацебо. Якщо пацієнтка хоче пересунути день початку кровотечі, 
потрібно зменшити кількість днів плацебо - при прийомі зелених таблеток плацебо - (але 
ніколи не можна їх збільшувати - це може бути максимум 4 дні!). Наприклад, якщо пацієнтка 
зазвичай починає приймати таблетки плацебо в п’ятницю і хотіла би почати приймати їх в 
майбутньому у вівторок (на 3 дні раніше), вона повинна почати приймати новий блістер на 3 
дні раніше, ніж зазвичай. Протягом цього часу кровотеча може не з'явитись. Однак пізніше 
можуть виникнути незначна кровотеча або виділення.  

Якщо пацієнтка не впевнена як діяти, слід звернутися до лікаря.  

Припинення прийому лікарського засобу Дайлет 

Припинити прийом лікарського засобу Дайлет можна в будь-який час. Якщо пацієнтка не хоче 
завагітніти, слід проконсультуватися з лікарем щодо інших ефективних методів контролю 
народжуваності.  

Якщо пацієнтка хоче завагітніти, слід припинити приймати лікарський засіб Дайлет, 
застосовувати інший метод контрацепції та дочекатися першої менструації. Так буде легше 
розрахувати очікувану дату пологів. 

У випадку виникнення додаткових сумнівів щодо застосування цього лікарського засобу, слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 

4.  Можливі побічні ефекти  

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони з'являються 
не у всіх людей. Якщо з'явились будь-які побічні ефекти, особливо важкі та стійкі, або зміни у 
стані здоров’я, які, на думку пацієнтки, пов’язані з використанням лікарського засобу Дайлет, 
слід проконсультуватися з лікарем. 

Усі жінки, які застосовують комбіновані гормональні контрацептиви, мають підвищений ризик 
тромбоутворення у венах (венозна тромбоемболія) або в артеріях (артеріальна тромбоемболія). 
Додаткову інформацію щодо різних факторів ризику, пов’язаних із застосуванням 



комбінованих гормональних контрацептивів, див. у пункті 2 «Важлива інформація перед 
прийманням лікарського засобу Дайлет». 

При застосуванні дроспіренону та/або етинілестрадіолу повідомлялося про наступні побічні 
ефекти:  

Часті побічні ефекти (можуть вражати до 1 з 10 осіб): 

- перепади настрою, 
- головний біль, 
- нудота,  
- біль у грудях, проблеми з менструацією, наприклад, нерегулярна менструація або її 

відсутність. 
 

Нечасті побічні ефекти (можуть вражати до 1 зі 100 осіб): 

- депресія, нервозність,  
- запаморочення, поколювання, сонливість, мігрень,  
- варикозне розширення вен, підвищення артеріального тиску,  
- біль у животі, блювота, розлади травлення, метеоризм, запалення шлунка, діарея  
- акне, свербіж, висипання,  
- біль, наприклад у спині, кінцівках, м’язові спазми,  
- вагінальні грибкові інфекції, біль у тазу, збільшення грудей, доброякісні пухлини 

молочної залози, маткова/вагінальна кровотеча (яка зазвичай зменшується при 
подальшому застосуванні лікарських засобів), виділення з піхви, припливи, вагініт, 
порушення менструального циклу, болючі, мало об'ємні або дуже об'ємні менструації, 
сухість піхви, неправильний результат мазка шийки матки, зниження інтересу до сексу, 

- відсутність енергії, підвищене потовиділення, затримка рідини в організмі, 
- збільшення ваги.  

 

Рідкісні побічні ефекти (можуть вражати до 1 з 1000 осіб): 

- мікоз (грибкова інфекція) 
- зниження кількості еритроцитів у крові (анемія), збільшення кількості тромбоцитів у 

крові (тромбоцитемія), 
- алергічна реакція,  
- гормональні (ендокринні) порушення,  
- підвищення апетиту, втрата апетиту, високий рівень калію в крові, низький рівень натрію 

в крові,  
- нездатність досягти оргазму, безсоння,  
- запаморочення, тремтіння  
- захворювання очей, наприклад, запалення повік, сухість ока, 
- прискорене серцебиття,  
- запалення вен, непритомність,  
- носова кровотеча, 
- збільшений живіт, розлад кишечника, відчуття здуття живота, грижа живота, грибкова 

інфекція в роті, запор, сухість у роті,  
- біль у жовчних протоках або жовчному міхурі, запалення жовчного міхура 
- жовто-коричневі плями на шкірі, екземи, випадання волосся, акнеподібний дерматит, 

сухість шкіри, папульозний дерматит, надмірний ріст волосся, шкірні захворювання, 
розтяжки, дерматит, фотоалергічний дерматит, грудки на шкірі, 

- ускладнений або болісний статевий акт, запалення піхви (вульвовагініт та вагініт), 
кровотеча після статевого акту, зникнення кровотечі, кіста в грудях, збільшення кількості 
клітин в молочних залозах (гіперплазія), злоякісні пухлини молочної залози, аномальний 
ріст слизової оболонки шийки матки, скорочення або атрофія слизової оболонки матки 
кісти яєчників, збільшення матки 

- загальне погане самопочуття  



- втрата ваги 
- тромби у вені або артерії, наприклад:  

- у нозі або стопі (наприклад, тромбоз глибоких вен)  

- в легенях (наприклад, тромбоемболія легеневої артерії),  

-  інфаркт міокарда, 

- інсульт,  

- мікроінсульт або тимчасові симптоми інсульту, відомі як транзиторна ішемічна атака,  

- тромби в печінці, шлунку/кишечнику, нирках або оці.  

Ймовірність тромбоутворення може бути вищою, якщо у пацієнтки є будь-які інші стани, 
які підвищують цей ризик (див. пункт 2 для отримання додаткової інформації про 
фактори, що підвищують ризик тромбоутворення, та симптоми тромбу). 

Також повідомлялося про наступні побічні ефекти, але їх частоту неможливо оцінити за 
наявними даними:  

- гіперчутливість,  

- мультиформна еритема (висипання з почервонінням круглої форми або виразками). 

Повідомлення про побічні ефекти  

При виникненні будь-яких побічних ефектів, зокрема будь-яких можливих побічних ефектів, 
що не зазначені в цій інструкції, слід звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів. 

Al. Jerozolimskie 181C  

PL-02 222 Варшава 

Тел.: + 48 22 49 21 301 

Факс: + 48 22 49 21 309 

Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl  
 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб'єкт. 
 
Завдяки повідомленню про побічні ефекти можна допомогти накопичити більше інформації 
про безпеку застосування цього препарату. 
 

5.  Як зберігати лікарський засіб Дайлет  
 

Зберігати препарат у невидимому та недоступному для дітей місці. 

Не зберігати препарат при температурі вище 25°С. Зберігати в оригінальному опакованні для 
захисту від світла. 

Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонній коробці та блістері. Термін придатності означає останній день вказаного місяця.  

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


 

Ліки не слід викидати в стічні води або в побутові відходи. Слід запитати фармацевта, як 
утилізувати ліки, які більше не потрібні. Така утилізація лікарських засобів допоможе 
захистити навколишнє середовище. 

 

6.  Вміст опаковання та інша інформація  

Склад лікарського засобу Дайлет 

Діючими речовинами є дроспіренон (3 мг) та етинілестрадіол (0,02 мг), в кожній білій таблетці. 

Допоміжні речовини: 

Білі таблетки, вкриті оболонкою, з діючою речовиною  
Ядро: моногідрат лактози, кукурудзяний крохмаль, желатинізований кукурудзяний крохмаль, 
прищеплений кополімер макроголу та полі(вінілового) спирту, магнію стеарат. 
Оболонка: полівініловий спирт, титану діоксид (Е 171), тальк, макрогол 3350, соєвий лецитин. 
 
Зелені таблетки, вкриті оболонкою (плацебо) 
Ядро: целюлоза мікрокристалічна (тип 12), лактоза, желатинізований кукурудзяний крохмаль, магнію 
стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний. 
Оболонка: полівініловий спирт, титану діоксид (Е 171), макрогол 3350, тальк, індигокармін, лак  
(E 132), хінолін жовтий, лак (E 104), оксид заліза чорний (E 172),  барвник жовтий «захід 
сонця», лак (E 110).  
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу Дайлет та вміст опаковання 
Таблетки, вкриті оболонкою, що містять діючу речовину: білі або майже білі, круглі, випуклі з 
двох сторін таблетки, вкриті оболонкою, діаметром приблизно 6 мм. З однієї сторони 
знаходиться тиснення «G73», а друга сторона таблетки гладка.  
Таблетки плацебо, вкриті оболонкою: зелені, круглі,  випуклі з двох сторін таблетки, вкриті 
оболонкою, діаметром приблизно 6 мм, без тиснення.  
Таблетки, вкриті оболонкою Дайлет 3 мг + 0,02 мг, упаковані в блістери з 
ПВХ/ПЕ/ПВДХ/алюмінію. Блістери упаковані в картонну коробку з інструкцією про 
застосування лікарського засобу, футляром для зберігання блістерів і наклейкою у вигляді 
смужок з днями тижня. 

Розмір опаковання: 

1 × (24 + 4) таблетки, вкриті оболонкою 

3 × (24 + 4) таблетки, вкриті оболонкою 

6 × (24 + 4) таблетки, вкриті оболонкою 

Не всі розміри опаковань можуть знаходитись в продажі. 

 

Власник реєстраційного посвідчення та виробник лікарського засобу 
 
Gedeon Richter Plc. 

1103 Будапешт 

 Gyömrői út 19-21 

 Угорщина  



 

Для отримання більш детальної інформації про лікарський засіб та його назви в інших 
державах-членах Європейської економічної зони, слід звернутися до:  

 

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 
Медичний відділ 
ul. ks. Ks. J. Poniatowskiego 5 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Тел.: +48 (22)755 96 48 

lekalert@grodzisk.rgnet.org  
 

Дата оновлення останньої інструкції  травень 2022 

 (логотип відповідального суб'єкта) 

 

 

mailto:lekalert@grodzisk.rgnet.org

