
Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта

Вольтарен МАКС, 23,2 мг/г, гель

Diclofenacum diethylammonium

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить
важливу для пацієнта інформацію.

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, або
за вказівками лікаря або фармацевта.

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

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта.

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти,
не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медичну
сестру. Див. п. 4.

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

Зміст анотації:

1. Що таке препарат Вольтарен МАКС і для чого він використовується

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Вольтарен МАКС

3. Як приймати препарат Вольтарен МАКС

4. Можливі побічні дії.

5. Як зберігати препарат Вольтарен МАКС

6. Вміст упаковки та інша інформація

1. Що таке препарат Вольтарен МАКС і для чого він використовується

Вольтарен МАКС містить діючу речовину диклофенак, що належить до групи лікарських засобів,
відомих як нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП).

Вольтарен МАКС – це білий гель, призначений для втирання в шкіру.

Вольтарен МАКС знімає біль, зменшує запалення і набряк навколо м’язів і суглобів.

Препарат має знеболюючу, протизапальну та протинабрякову дію.

Препарат використовується для місцевого лікування:

у дорослих і молоді у віці від 14 років:

• посттравматичного запалення сухожиль,  зв'язок,  м'язів  і  суглобів  (наприклад,  викликаного
розтягненнями, вивихами або контузіями),

• болю у спині,

• обмеженого  запалення  м’яких  тканин,  наприклад:  тендиніт,  тенісний  лікоть,  бурсит,
периартикулярне запалення.



У дорослих (старше 18 років)

• обмежених та легких форм остеоартрозу.

2. Що потрібно знати, перш ніж застосовувати препарат Вольтарен МАКС

У яких випадках не використовувати препарат Вольтарен МАКС

- якщо у пацієнта алергія на діючу речовину, інші НПЗП що використовується для лікування
болю, лихоманки або запалення, наприклад ібупрофен або аспірин, або

- будь-який  інший  інгредієнт  цього  препарату  (перелічені  у  пункті  6).  Симптоми  алергічної
реакції  можуть  включати  хрипи  або  задишку  (астма),  шкірний  висип  з  пухирцями  або
кропив’янку, набряк обличчя або язика, запалення слизової оболонки носа (нежить).

- в третьому триместрі вагітності.

- для дітей у віці до 14 років.

Якщо  будь-яка  з  наведеної  вище  інформації  стосується  пацієнта,  не  використовуйте
Вольтарен МАКС. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта.

Попередження та запобіжні заходи

- Особливу обережність  слід  проявляти,  якщо у  пацієнта  пошкоджена шкіра,  відкриті  рани,
прищі. Ви повинні припинити використання цього препарату, якщо у вас з’являється висип
після його застосування.

- Не використовуйте більшу дозу і не використовуйте їх довше, ніж очікується рекомендовано,
якщо лікар не призначив інше.

- Препарат  Вольтарен  МАКС  призначений  для  зовнішнього  застосування.  Його  не  слід
використовувати перорально або ковтати.

- Уникати контакту гелю з очима. Якщо ліки потрапили в очі,  промийте їх чистою водою та
зверніться до лікаря або фармацевта.

- Препарат  можна  застосовувати  одночасно  з  пов’язками  або  еластичними  бинтами,  які
зазвичай  використовуються при  розтягненнях,  однак,  його  не  слід  використовувати  під
пов'язками, що перешкоджають доступу повітря.

Якщо  у  вас  виникли  запитання,  зверніться  до  лікаря  або  фармацевта,  перш  ніж
застосовувати Вольтарен Макс

Діти та підлітки

Дані щодо безпеки та ефективності застосування препарату дітям та підліткам віком до 14 років
відсутні (див. пункт: У яких випадках не використовувати препарат Вольтарен МАКС).

Якщо  необхідно  використовувати  цей  препарат  протягом  більше  7  днів  у  підлітків  старше
14 років для лікування болю, або якщо симптоми погіршуються, зверніться до лікаря.

Препарат Вольтарен МАКС та інші лікарські засоби

Слід  повідомити  лікаря  або  фармацевта  про  всі  препарати,  які  пацієнт  приймає  зараз  або
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.



Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати
дитину,  слід  звернутися  за  порадою  до  лікаря  або  фармацевта,  перш  ніж  приймати  цей
препарат.

Вольтарен МАКС не можна застосовувати протягом останніх трьох місяців вагітності, оскільки це
може бути шкідливим для майбутньої дитини або спричинити труднощі під час пологів. Протягом
перших шести місяців вагітності Вольтарен МАКС слід застосовувати лише за рекомендацією
лікаря, при цьому застосовувана доза має бути якомога нижчою, а тривалість терапії – якомога
коротшою.

Під час годування груддю Вольтарен МАКС слід застосовувати лише за рекомендацією лікаря,
оскільки  диклофенак  у  невеликих  кількостях  проникає  у  грудне  молоко.  У  цьому  випадку
препарат не можна наносити на груди годуючої жінки, на великі ділянки шкіри або на тривалий
час.

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів

Вольтарен МАКС не впливає на здатність керувати транспортними засобами та експлуатувати
механізми.

Вольтарен МАКС містить пропіленгліколь, бутилгідрокситолуол (E 321) і ароматизатор

Пропіленгліколь

Пропіленгліколь може  викликати подразнення шкіри.

Бутилгідрокситолуол (E 321)

Препарат  може  викликати  місцеву  шкірну  реакцію  (наприклад,  контактний  дерматит)  або
подразнення очей та слизових оболонок.

Ароматична композиція

Препарат містить ароматичну композицію з бензиловим спиртом, цитронеллолом, кумарином,
d-лімоненом, евгенолом, гераніолом, ліналолом, що може викликати алергічні реакції.

3. Як застосовувати препарат Вольтарен МАКС

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в інструкції  для пацієнта, або за
вказівками лікаря або фармацевта. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта.

Препарат призначений для нанесення на шкіру.

Дорослі і діти у віці від 14 років

Препарат чинить знеболювальну дію на термін до 12 годин. Наносити на хворі місця потрібно
двічі на добу (вранці і ввечері).

Спосіб застосування:



1. Для того, щоб відкрити тюбик, перед першим використанням відкрутіть ковпачок, надіньте
його зворотньою стороною на захист і поверніть, що дозволить зняти захист з тюбика.

2. Потім обережно видавіть невелику кількість гелю з тюбика на хвору або набряклу ділянку,
повільно втираючи його в шкіру.

Кількість гелю слід регулювати відповідно до розміру ураженої ділянки. Достатня кількість гелю,
що відповідає від розміру вишні до розміру волоського горіха. При втиранні гелю відчувається
легкий охолоджуючий ефект.

Після нанесення продукту:

- Витріть  руки  серветкою,  а  потім  вимийте  їх,  якщо  тільки  руки  не  є  зоною  обробки.
Використану серветку слід викинути у сміття.

- Після  використання  Вольтарен  МАКС  пацієнт  повинен  почекати,  поки  продукт  повністю
висохне, перш ніж починати ванну. Уникайте потрапляння гелю в очі та рот.

Не застосовувати препарат довше, ніж:

- у дорослих і молоді у віці від 14 років: 14 днів при розтягуванні м’язів і суглобів і тендиніті.

- у дорослих (старше 18 років): 21 день для болю, пов’язаного з остеоартрозом, якщо інше не
призначено лікарем.

Якщо біль і набряк не зменшуються протягом 7 днів або посилюються, зверніться до лікаря.

Передозування препарату Вольтарен МАКС

- У разі використання надмірної кількості Вольтарен МАКС, видаліть надлишок серветкою.

- У випадку проковтування препарату Вольтарен Макс потрібно негайно звернутися до лікаря.

Якщо ви пропустили прийом препарату Вольтарен МАКС

Якщо дозу пропущено, її слід прийняти, як тільки пацієнт про це згадає, а потім застосувати дозу
відповідно до інструкцій. Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.

4. Можливі побічні дії

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не
у всіх.

Деякі рідкісні або дуже рідкісні побічні ефекти можуть бути серйозними.

Якщо у вас виникли будь-які з наведених нижче симптомів, які можуть бути симптомами алергії,
негайно припиніть застосування препарату, зверніться до лікаря або зверніться до найближчого
відділення невідкладної допомоги:

- Часті (виникають менше ніж у 1-10 з 10 000 людей, які вживають ліки):  висипання на шкірі
з пухирцями, кропив’янка.

- Дуже рідкісні  (виникають менше ніж у 1 з 10 000 людей, які  застосовують ліки):  хрипи,
задишка або стиснення в грудях (астма).

- Дуже рідкісні (виникають менше ніж у 1 з 10 000 людей, які  застосовують ліки):  набряк
обличчя, губ, язика або гортані.

Інші побічні дії



Інші побічні ефекти, які можуть виникнути під час прийому Вольтарен МАКС, зазвичай є легкими,
нешкідливими та тимчасовими.

Часто

(виникають менше ніж на 1–10 користувачів із 100): шкірний висип, свербіж, почервоніння або
відчуття печіння шкіри, запалення шкіри (включаючи контактний дерматит).

Дуже рідко

(виникають менше ніж у 1 з 10 000 людей, які  вживають препарат): підвищена чутливість
шкіри до сонячних променів. Симптоми гіперчутливості включають сонячний опік із свербінням,
набряком і утворенням пухирів.

Повідомлення про побічні ефекти

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не
зазначені  в  цьому  листку-вкладі,  слід  повідомити  про  це  лікаря,  фармацевта  або  медичну
сестру.

Про  побічні  реакції  можна  повідомити  безпосередньо  у  Відділ  моніторингу  побічних  дій
лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та
біоцидних препаратів

Ал. Єрозолімське 181С

02-222 Варшава

Тел.: + 48 22 49 21 301

Факс: + 48 22 49 21 309

Веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта.

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку
застосування цього препарату.

5. Як зберігати препарат Вольтарен МАКС

- Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці.

- Зберігати при температурі нижче 30oC.

- Не використовуйте препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Термін придатності означає останній день вказаного місяця.

- Лікарські  засоби  не  слід  викидати  у  каналізацію  або  контейнери  для  побутових  відходів.
Запитайте  фармацевта,  як  утилізувати  лікарські  засоби,  які  більше  не  потрібні.  Така
поведінка допоможе захистити навколишнє середовище.

6. Вміст упаковки та інша інформація

Що містить препарат Вольтарен МАКС

Діюча речовина препарату: диклофенаку діетиламоній. 1 грам гелю містить 23,2 мг диклофенаку
діетиламонію.

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


1 грам препарату містить 50 мг пропіленгліколю та 0,2 мг бутилгідрокситолуол (E321)

Допоміжні  речовини:  ізопропіловий  спирт,  олеїновий  спирт,  кокозилокаприлокапроат,  рідкий
парафін, цетостеариловий ефір макроголу, карбомер, діетиламін, ароматизатор евкаліпта, вода
очищена.

Як виглядає препарат Вольтарен МАКС та вміст упаковки

Вольтарен МАКС – білий, охолоджуючий, нежирний крем-гель без кольору.

Препарат випускається в тубах по 20 г, 30 г, 50 г, 60 г, 100 г, 120 г, 150 г, 200 г (2 тюбики по 100 г)
або 180 г гелю.

Не всі об'єми упаковок можуть бути у продажу.

Відповідальний суб'єкт:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

вул. Грунвальдзка 189

60-322 Познань

тел. 22 576 96 00

Виробник:

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraβe 4

80339 Мюнхен

Німеччина

Дата останнього оновлення анотації: Липень 2021



Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта 

 

Вольтарен Експрес Форте, 25 мг капсули, м’які 

 

Diclofenacum kalicum 

 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 
важливу для пацієнта інформацію. 
Завжди приймайте цей препарат точно так, як описано в інструкції з упаковки, або за вказівками 
лікаря або фармацевта. 

- Зберігайте цю інструкцію, можливо, Вам необхідно буде прочитати її ще раз. 

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта. 

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні 
ефекти, не зазначені в цій інструкції, слід повідомити про це лікаря або фармацевта, Див. 
п. 4. 

Якщо через 5 днів у випадку болю або через 3 дні у випадку підвищеної температури не настає 
покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до лікаря. 

 

Зміст анотації: 
1. Що таке препарат Вольтарен Експрес Форте і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Вольтарен Експрес Форте 

3. Як приймати препарат Вольтарен Експрес Форте 

4. Можливі побічні дії 

5. Як зберігати препарат Вольтарен Експрес Форте 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке препарат Вольтарен Експрес Форте і для чого він використовується 

Вольтарен Експрес Форте містить діючу речовину диклофенак калію, що відноситься до групи 
нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП). Має знеболюючу та протизапальну дію, також 
знижує підвищену температуру. 

 

Вольтарен Експрес Форте використовується: 
• при м’язових болях, ревматичних болях, гострому болю в попереково-крижовому 

відділі (біль у спині), головному, зубному болю, дисменореї; 
• для лікування симптомів грипу та застуди (загальні болі, підвищена температура), 

ангіни. 
 

Вольтарен Експрес Форте знімає такі симптоми запалення, як біль і набряк, блокуючи синтез 
молекул, що відповідають за запалення, біль і лихоманку, які називаються простагландинами. 
Вольтарен не впливає на причини запалення і підвищеної температури. 

 

Препарат у формі м’яких капсул діє швидше, ніж у формі таблеток. 

 



Зверніться до лікаря, якщо симптоми погіршуються або не покращуються протягом 5 днів, 
у випадку болю, або 3 днів, у випадку підвищеної температури. 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. 

Найнижчу можливу ефективну дозу слід застосовувати протягом найкоротшого часу. 

 

Якщо пацієнт не впевнений в дії Вольтарен Експрес Форте, проконсультуйтеся зі своїм лікарем 
або фармацевтом 

 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Вольтарен Експрес Форте 

 

У яких випадках не слід використовувати препарат Вольтарен Експрес Форте: 
 

• якщо у пацієнта алергія на диклофенак або будь-які інші інгредієнти цього препарату 
(перелічені в пункті 6 і пункті 2 інструкції); 

• якщо пацієнт коли-небудь мав алергічні реакції на ліки, що використовуються для 
лікування болю, запалення або підвищеної температури, або пацієнт вважає, що у нього 
може бути алергія на диклофенак, ібупрофен або ацетилсаліцилову кислоту (лікарський 
засіб, що також використовується для зниження згортання крові) або будь-який інший НПЗП. 
Симптоми гіперчутливості включають напади астми, хрипи, набряк обличчя та губ 
(ангіоневротичний набряк), утруднене дихання, біль у грудях, нежить, висипання або 
будь-яку іншу алергічну реакцію. У разі сумнівів зверніться за порадою до лікаря або 
фармацевта; 

• якщо у пацієнта є захворювання серця та/або цереброваскулярні захворювання, наприклад, 
після серцевого нападу, інсульту, мікро-інсульту (транзиторна ішемічна атака) або емболії 
кровоносних судин серця або мозку, або після відновлення кровоносних судин або операції 
шунтування; 

• якщо у пацієнта є або були проблеми з кровообігом (захворювання периферичних судин); 

• якщо у пацієнта є або були в минулому виразкова хвороба шлунка та/або 
дванадцятипалої кишки; 

• якщо у пацієнта є або була шлунково-кишкова кровотеча, присутність крові у калі або чорні 
випорожнення, або перфорація (отвір) шлунково-кишкового тракту; 

• якщо є тяжка ниркова або печінкова недостатність; 

• у жінок в третьому триместрі вагітності. 
 

Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо у пацієнта є ці стани, оскільки в таких 
випадках не слід застосовувати Вольтарен Експрес Форте. 
 

Попередження та запобіжні заходи 

Перед використанням препарату Вольтарен Експрес Форте проконсультуйтеся з лікарем або 
фармацевтом: 

• якщо раніше були шлунково-кишкові розлади, наприклад, виразки шлунка та/або 
дванадцятипалої кишки, кровотечі в травному тракті або випорожнення чорного кольору, або 
якщо були проблеми зі шлунком або печія після прийому знеболюючих і протизапальних 
засобів; 

• якщо наявні кишкові розлади; 



• якщо у пацієнта нещодавно була або планується операція на шлунку або шлунково-
кишковому тракті, оскільки Вольтарен Експрес Форте іноді зменшує процес загоєння ран 
у кишечнику після хірургічного втручання; 

• якщо є алергія, хрипи з присвистом, задишка і поліпи в носі; 

• якщо у пацієнта є проблеми з нирками або печінкою, і якщо у пацієнта є набряки ніг; 

• якщо одночасно приймаються інші протизапальні або знеболювальні ліки; 

• якщо у пацієнта були або є проблеми з серцем; 

• якщо присутній ризик зневоднення організму (через, наприклад, діарею, інше 
захворювання, а також до або після хірургічного втручання); 

• якщо є порушення згортання крові або інші захворювання крові, включаючи рідкісну 
печінкову порфірію. 

 

Перш ніж приймати препарат, повідомте свого лікаря або фармацевта: 
• якщо пацієнт палить тютюн; 

• якщо пацієнт хворий на цукровий діабет; 

• якщо пацієнт страждає на стенокардію, утворення тромбів, високий кров’яний тиск, високий 
рівень холестерину або тригліцеридів. 

Виникнення побічних ефектів можна зменшити, використовуючи найнижчу ефективну дозу і не 
довше, ніж необхідно. 

 

Інші попередження 

• Застосування препаратів типу Вольтарен Експрес Форте може бути пов’язано з дещо 
підвищеним ризиком серцевого нападу або інсульту. Найнижчу можливу ефективну дозу слід 
застосовувати протягом найкоротшого часу. 

 

Не перевищуйте: 
• рекомендовані дози: до 3 капсул на добу; 

• тривалість лікування: до 5 днів при знеболюванні або до 3 днів при підвищеній температурі. 

 

• Якщо в будь-який час під час прийому Вольтарен Експрес Форте у пацієнта виникли ознаки 
або симптоми проблем з серцем або кровоносними судинами, такі як біль у грудях, задишка, 
слабкість або нечітка мова, негайно зверніться до лікаря. 

• Вольтарен Експрес Форте може маскувати симптоми інфекції (наприклад, біль, 
підвищена температура) і ускладнити її розпізнавання. Повідомте лікаря про застосування 
препарату. 

 

Тривале застосування знеболюючих засобів від головного болю може посилити його. В такій 
ситуації звернутися до лікаря. 

 

Діти та підлітки 

Не рекомендується застосовувати препарат дітям та підліткам віком до 14 років, якщо лікар не 
призначить інше. 

 

Препарат Вольтарен Експрес Форте та інші лікарські засоби 



Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або 
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 
Особливо важливо повідомити лікаря або фармацевта, якщо пацієнт приймає такі ліки: 

• літій або антидепресанти (препарати для лікування депресії); 

• дігоксин (лікарський засіб для лікування серцевих захворювань); 

• інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту або бета-блокатори (ліки для 
лікування високого кров'яного тиску або серцевої недостатності); 

• метотрексат (лікарський засіб, що використовується для лікування деяких видів раку або 
артриту); 

• препарати для лікування цукрового діабету крім інсуліну; 

• діуретики (препарати, які збільшують кількість виділеної сечі); 

• препарати для зниження згортання крові (антикоагулянти та антиагреганти); 

• інші препарати з протизапальною або знеболюючою дією такі як ацетилсаліцилова 
кислота або ібупрофен; 

• кортикостероїди (ліки для лікування запалення); 

• циклоспорин і такролімус (ліки, що застосовуються у людей після пересадки органів); 

• триметоприм (лікарський засіб, що використовується для профілактики та лікування 
інфекцій сечовивідних шляхів); 

• антибактеріальні хінолони (ліки для лікування інфекцій); 

• сульфінпіразон (ліки для лікування подагри) або вориконазол (ліки для лікування 
грибкових інфекцій); 

• фенітоїн (лікарський засіб для лікування епілепсії); 

• колестипол або колестирамін (ліки, що використовуються для зниження рівня 
холестерину). 

 

Застосування препарату Вольтарен Експрес Форте з їжею та питвом 

Капсули слід ковтати цілими, бажано під час або після їжі, запиваючи водою. 

 

Застосування Вольтарен Експрес Форте у пацієнтів літнього віку 

Як і до інших знеболюючих засобів, літні люди можуть бути більш чутливими до цього 
препарату, ніж дорослі. Дотримуйтесь рекомендацій у цій інструкції, використовуйте найнижчу 
ефективну дозу та повідомте лікаря про всі побічні ефекти під час лікування. 

 

Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність 

 

Вагітність 

Зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта, перш ніж приймати Вольтарен Експрес 
Форте. 

Якщо пацієнтка вагітна або підозрює, що можете бути вагітна, повідомте лікаря і не 
приймайте Вольтарен Експрес Форте. 

Застосування Вольтарен Експрес Форте протягом останніх трьох місяців вагітності 
протипоказано через ризик нанесення шкоди плоду або порушення пологів. 

 

Годування груддю 



 

Не слід використовувати Вольтарен Експрес Форте жінкам, які годують груддю, оскільки 
препарат може бути шкідливим для дитини на грудному вигодовуванні. 

 

Під час вагітності та годування груддю проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом, перш ніж 
приймати будь-які ліки. 

 

Вплив на фертильність 

Як і при застосуванні інших протизапальних препаратів, використання диклофенаку, активного 
інгредієнта Вольтарен Експрес Форте, може ускладнити вагітність. Це відворотне, якщо пацієнт 
припинить приймати ліки, але якщо пацієнт планує вагітність або має труднощі із вагітністю, 
повідомте про це свого лікаря. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Препарат Вольтарен Експрес Форте не впливає на здатність керувати транспортними засобами 
та експлуатувати механізми. Як і при застосуванні інших нестероїдних протизапальних засобів, 
у деяких людей після прийому Вольтарен Експрес Форте може спостерігатися нечіткість зору 
або головокружіння. Якщо виникають ці побічні ефекти, не керуйте автомобілем та не керуйте 
механізмами. 

 

Важлива інформація про деякі інгредієнти Вольтарен Експрес Форте 

Вольтарен Експрес Форте містить 19 мг сорбіту в кожній м’якій капсулі. 

 

3. Як приймати препарат Вольтарен Експрес Форте 

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в інструкції для пацієнта, або за 
вказівками лікаря або фармацевта. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта. 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. Важливо приймати найнижчу ефективну дозу 
протягом найкоротшого часу. 

 

Дорослі та підлітки від 14 років: 
Спочатку 1 капсула. Дозу можна повторити через 4–6 годин. Не використовуйте більше 3 капсул 
на добу. 

Таблетку ковтають цілою, запиваючи склянкою води. Для максимальної ефективності 
Вольтарен Експрес Форте слід приймати під час або відразу після їжі. 

 

Не використовуйте Вольтарен Експрес Форте більше 5 днів для лікування болю або більше 
3 днів для лікування підвищеної температури без консультації з лікарем. Якщо симптоми 
погіршуються або не покращуються, слід звернутися до лікаря. 

 

Передозування препарату Вольтарен Експрес Форте 

Якщо пацієнт прийняли більше рекомендованої дози препарату, негайно зверніться до лікаря 
або фармацевта. 
 

Пропуск прийому препарату Вольтарен Експрес Форте 



Якщо дозу пропущено, її слід прийняти, як тільки пацієнт згадає про це. Якщо настав час для 
наступної дози, коли пацієнт згадає про попередню, просто прийміть наступну дозу, як зазвичай. 
Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

 

4. Можливі побічні дії 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не 
у всіх. Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні 
ефекти, не зазначені в цій інструкції, слід повідомити про це лікаря або фармацевта. 

 

Деякі побічні ефекти можуть бути тяжкими 

Деякі побічні ефекти зустрічаються рідко, особливо при застосуванні високих доз (150 мг на 
добу) і протягом тривалого періоду часу. 

Нечасті – трапляються у 10 з 1000 осіб, що приймають препарат: 

• серцебиття, раптовий і здавлюючий біль у грудях (ознаки інфаркту або серцевого нападу); 

• задишка, утруднення дихання в положенні лежачи, набряки стоп або гомілок (ознаки 
серцевої недостатності). 

 

Іноді рідкісні або дуже рідкісні побічні ефекти можуть бути серйозними. Якщо пацієнт 
помітить будь-який з наступних побічних ефектів, припиніть прийом цього препарату та 
негайно зверніться до лікаря: 
• легкі, болючі судоми та болючість у животі, які починаються невдовзі після початку прийому 

Вольтарен Експрес і супроводжуються ректальною кровотечею або кривавим проносом, як 
правило, протягом 24 годин від початку болю в животі (частота невідома – неможливо 
оцінити з наявних даних); 

• біль у грудях, який може бути симптомом потенційно серйозної алергічної реакції, яку 
називають синдром Куніса; 

• сильний біль у шлунку, кров у калі, смолистий стілець, кривава блювота, кривава діарея; 

• алергічні реакції, включаючи утруднення дихання або ковтання, набряк обличчя, губ, язика 
або горла, що часто супроводжується шкірним висипом, колапсом; 

• раптове утруднення дихання і стиснення в грудях із хрипами або кашлем (ознаки астми); 

• раптове утруднення дихання і відчуття тяжкості в грудній клітці з хрипами або кашлем 
(ознаки пневмонії); 

• раптовий і різкий головний біль, ригідність шиї, утруднення мови, судоми; 

• почервоніння шкіри з пухирями, лущення шкіри, фіолетові ураження шкіри, утворення пухирів 
на слизовій у роті або очах, запалення шкіри з лущенням шкіри; 

• набряки рук, кистей, ніг і стоп; 

• будь-які зміни зовнішнього вигляду або кількості сечі, гематурія; 

• пожовтіння шкіри або очей (ознаки ураження печінки та/або печінкової недостатності), 
підвищення рівня печінкових ферментів; 

• кровотеча, синці, висока температура або тривалий біль у горлі, часті інфекції, дуже бліда 
шкіра, слабкість; 

• підвищена чутливість шкіри до сонця. 

 

Прийом таких ліків, як диклофенак, може бути пов’язаний з дещо підвищеним ризиком 
серцевого нападу або інсульту. Ризик збільшується при тривалому застосуванні високих доз. 

 



Інші побічні дії 
Побічні ефекти, які можуть виникнути, зазвичай незначні. Деякі побічні ефекти спостерігалися 
при застосуванні вищих доз диклофенаку, активного інгредієнта Вольтарен Експрес Форте, при 
застосуванні протягом тривалого періоду часу. У разі їх появи зверніться до лікаря або 
фармацевта. 
 

Часто 

(виникає менше ніж у 1 з 10 людей, які вживають препарат): 

• біль у шлунку, діарея, нудота, гази, блювота, розлад травлення, зниження апетиту; 

• головні болі, головокружіння; 

• висипання. 

 

Рідко 

Часті (трапляються не частіше ніж у 1 з 1000 осіб, що приймають препарат): 

• сонливість; 

• свербляча висипка. 

 

Дуже рідко 

(трапляються не частіше ніж у 1 з 10 000 осіб, що приймають препарат): 

• закреп, запалення слизової оболонки ротової порожнини, набряклий червоний болючий язик, 
порушення смаку, судоми у верхній частині живота; 

• поколювання або оніміння в руках або ногах, тремтіння; 

• свербіж і почервоніння шкіри, випадання волосся; 

• нечіткість зору, дзвін у вухах, порушення слуху; 

• зміна настрою, труднощі із засипанням, відчуття дезорієнтації. 

 

Якщо виникають побічні ефекти, не зазначені в цій інструкції, припиніть використання 
Вольтарен Експрес Форте та зверніться до лікаря. 
 

У разі передозування препарату, повідомте про це лікаря, фармацевта або зверніться до 
найближчого відділення невідкладної допомоги. При отруєнні може знадобитися спеціалізована 
медична допомога. 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, 
не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медичну 
сестру. 

Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо у Відділ моніторингу побічних дій 
лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та 
біоцидних препаратів 

Ал. Єрозолімське 181С 

02-222 Варшава 

Тел.: + 48 22 49 21 301 

Факс: + 48 22 49 21 309 



Веб-сайт https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта. 

 

Повідомляючи про побічні ефекти, пацієнт можете допомогти зібрати більше інформації про 
безпеку застосування цього препарату. 

 

5. Як зберігати препарат Вольтарен Експрес Форте 

Зберігати в невидимому та недоступному для дітей місці. 

Зберігати при температурі нижче 30°С. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи. 

Не використовуйте препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 
Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

 

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. 
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка 
допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

Що містить препарат Вольтарен Експрес Форте 

Діюча речовина препарату: диклофенак калію. 

1 капсула містить: 

25 мг диклофенаку калію 

 

Інші інгредієнти препарату: 

макрогол 600, гліцерин 85%, вода очищена. 

Склад капсул: желатин, гліцерин 85%, полісорбат 85/70, 85% розчин, хіноліновий жовтий 70% 
(E 104), тригліцериди середнього ланцюга. 

 

Як виглядає препарат Вольтарен Експрес Форте та вміст упаковки 

10 або 20 м’яких капсул 

 

Відповідальний суб'єкт: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

тел. 22 576 96 00 

 

Виробник: 

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraβe 4 

80339 Мюнхен 

Німеччина 

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


 

Catalent Germany Eberbach GmbH 

Gammelsbacher Strasse 2 

D-69412 Eberbach/Baden Germany 

 

Дата останнього оновлення анотації: 
Січень 2021 



Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта 

 

Терафлю Екстра ГРИП, 650 мг + 10 мг + 20 мг, порошок для перорального розчину 

 

Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Pheniramini maleas 

 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 
важливу для пацієнта інформацію. 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. 

- Зберігайте цей листок-вкладиш, щоб в разі потреби прочитати його ще раз. 

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта. 

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні 
ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта, 
Див. п. 4. 

- Якщо висока температура зберігається через 3 дні, або симптоми не зникають через 5 днів, 
або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря. 

 

Зміст анотації: 
1. Що таке препарат Терафлю Екстра ГРИП і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Терафлю Екстра ГРИП 

3. Як приймати Терафлю Екстра ГРИП 

4. Можливі побічні дії 

5. Як зберігати препарат Терафлю Екстра ГРИП 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке препарат Терафлю Екстра ГРИП і для чого він використовується 

До складу препарату входять такі діючі речовини: парацетамол із знеболюючим 
і жарознижуючим ефектом, фенілефрину гідрохлорид для зменшення закладеності та набряку 
слизової оболонки носа та феніраміну малеїнат - антигістамінна речовина, яка знімає алергічні 
симптоми, такі як чхання, свербіж або закладеність слизової оболонки носа і пазух. 

 

Показання до застосування: 

Лікування симптомів грипу та застуди, таких як: висока температура, озноб, біль у м’язах, біль 
у кістках і суглобах, головний біль, закладеність і набряк носа, надмірні виділення з носа, 
чхання. 

 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Терафлю Екстра ГРИП 

 

У яких випадках не використовувати препарат Терафлю Екстра ГРИП 

Терафлю Екстра ГРИП не слід використовувати у таких випадках: 

• гіперчутливість (алергія) до парацетамолу, фенілефрину гідрохлориду та феніраміну 
малеату або будь-яких інших інгредієнтів цього препарату, перелічених у розділі 6, 



• якщо пацієнт приймає або приймав протягом останніх 14 днів інгібітори моноаміноксидази 
(ІМАО, ліки для лікування депресії або хвороби Паркінсона); якщо ви не знаєте, чи містять 
ліки, призначені вашим лікарем, інгібітори МАО, проконсультуйтеся з лікарем або 
фармацевтом, перш ніж приймати ліки, описані в цій інструкції. 

• якщо у пацієнта важкі захворювання серця або дуже високий кров’яний тиск (гіпертонія), 

• якщо у пацієнта гіперфункція щитоподібної залози, 

• якщо у пацієнта вузькокутова глаукома (захворювання ока з прогресуючим ураженням 
зорового нерва і принаймні частково пов’язане з підвищенням внутрішньоочного тиску), 

• якщо у пацієнта феохромоцитома наднирників (пухлина біля нирок, що викликає високий 
кров'яний тиск), 

• якщо у пацієнта підвищена чутливість до арахісу або сої, 

• якщо пацієнт приймає трициклічні антидепресанти, 

• якщо пацієнт приймає бета-блокатори (ліки, що використовуються для лікування високого 
кров’яного тиску та серцевих захворювань), 

• якщо пацієнт приймає пероральні симпатоміметичні препарати, такі як назальні 
деконгестанти, засоби, що пригнічують апетит або психостимулятори, подібні до амфетамінів 
тощо. 

• вагітність і годування груддю, 

• діти у віці до 12 років. 

 

Попередження та запобіжні заходи 

Перед застосуванням препарату Терафлю Екстра ГРИП проконсультуйтеся з лікарем або 
фармацевтом: 

• якщо у пацієнта є захворювання нирок або печінки, 

• якщо пацієнт страждає на гемолітичну анемію, 

• якщо у пацієнта дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (спадкове захворювання), 

• якщо пацієнт зневоднений або постійно недоїдає, 

• якщо у пацієнта хвороба системи кровообігу, 

• якщо у пацієнта цукровий діабет, 

• якщо у пацієнта збільшена передміхурова залоза, оскільки це може бути пов’язано із 
затримкою сечі, 

• якщо у пацієнта непрохідність стравоходу, 

• якщо у пацієнта є виразкова хвороба шлунка, 

• якщо пацієнт страждає на епілепсію, 

• якщо пацієнт страждає рідкісними спадковими проблемами непереносимості фруктози, 
порушенням всмоктування глюкози-галактози або недостатністю сахарази-ізомальтази. 

 

Препарат містить парацетамол. Його НЕ слід застосовувати одночасно з іншими препаратами, 
що містять парацетамол. Якщо ви прийняли більше рекомендованої дози, негайно зверніться до 
лікаря, навіть якщо у вас немає ніяких симптомів, оскільки це може призвести до серйозного 
ураження печінки. 

Препарат слід приймати відповідно до встановленої схеми дозування. 

 

Зверніться до лікаря, якщо: 

• якщо у пацієнта є проблеми з диханням, такі як астма, емфізема або хронічний бронхіт, 



• якщо лихоманка посилюється або триває більше 3 днів, 

• якщо біль або закладеність носа посилюються або тривають більше 5 днів або 
супроводжуються високою температурою, шкірним висипом або постійним головним болем. 
Це можуть бути ознаки серйозної хвороби. 

 

Під час прийому препарату не вживати алкогольні напої через ризик токсичного ураження 
печінки. Ризик ураження печінки особливо високий у людей, які голодують і регулярно вживають 
алкоголь. З обережністю слід застосовувати парацетамол людям, які страждають на алкогольну 
залежність. 

Парацетамол слід застосовувати з обережністю пацієнтам, які приймають інші препарати, що 
впливають на печінку, такі як барбітурати, протиепілептичні засоби (наприклад, фенітоїн, 
фенобарбітал, карбамазепін), рифампіцин та ізоніазид (див. нижче). 

 

Діти 

Препарат Терафлю Екстра ГРИП не слід застосовувати дітям віком до 12 років. 

 

Препарат Терафлю Екстра ГРИП та інші лікарські засоби 

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або 
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати, в особливості: 

• інгібітори моноаміноксидази (МАО), що використовуються для лікування депресії та хвороби 
Паркінсона: не використовуйте Терафлю Екстра ГРИП, якщо ви приймаєте або приймали 
інгібітори MAO протягом останніх 14 днів, 

• ліки для лікування депресії, наприклад трициклічні антидепресанти, 

• ліки для зниження високого кров’яного тиску, наприклад, бета-блокатори, дебризохін, 
гуанетидин, резерпін і метилдопа, 

• ліки, що застосовуються для лікування серцевої недостатності та серцевих аритмій (дигоксин 
та інші серцеві глікозиди), 

• ліки для запобігання утворенню тромбів, наприклад варфарин або інші похідні кумарину, 

• препарати, що містять парацетамол, або симпатоміметичні засоби, наприклад, назальні 
деконгестанти, що використовуються для лікування застуди та грипу, тощо. 

• ліки від нудоти та блювоти, такі як метоклопрамід або домперидон, 

• препарати для лікування туберкульозу (рифампіцин та ізоніазид) та бактеріальних інфекцій 
(хлорамфенікол), 

• барбітурати (снодійні), 

• ліки, що використовуються для лікування судом, такі як фенітоїн, фенобарбітал, 
карбамазепін і ламотриджин, 

• холестирамін, що використовується для зниження рівня холестерину, 

• зидовудин (AZT), що застосовується для лікування ВІЛ-інфекції, 

• пробенецид, що використовується для лікування подагри, 

• ерготамін і метисергід, які використовуються для лікування мігрені, 

• препарати для лікування хвороби Паркінсона, 

• опіоїдні препарати (наркотики), 

• тіазидні діуретики, 

• прогестерон і оральні контрацептиви. 

 



Вплив на результати лабораторних досліджень: 
Фенілефрин може викликати хибнопозитивні результати допінг-тестів (інформація особливо 
важлива для людей, які займаються професійним спортом). 

Парацетамол може впливати на визначення сечової кислоти за допомогою 
фосфовольфраматів. 

 

Застосування Терафлю Екстра ГРИП з алкоголем 

Під час прийому Терафлю ЕкстраГРІП не слід вживати алкоголь. 

 

Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати 
дитину, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 

Не рекомендується застосовувати вагітним жінкам. 

Застосування цього препарату під час годування груддю не рекомендується. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Препарат Терафлю Екстра ГРИП може викликати у вас сонливість. Тому пацієнтам слід бути 
обережними при керуванні автотранспортом, роботі з механізмами або виконанні іншої роботи, 
яка потребує психофізичної працездатності. 

 

Препарат Терафлю Екстра ГРИП містить: 
• 12,8 г сахарози в 1 пакетику. Це слід враховувати хворим на цукровий діабет. Якщо 

у пацієнта діагностовано непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем 
перед прийомом препарату, 

• барвник жовтий E110. Препарат може викликати алергічні реакції, 

• 42,3 мг натрію (основний інгредієнт кухонної солі в кожному пакетику. Це еквівалентно 2,1% 
максимального рекомендованого добового споживання натрію для дорослої людини. Це слід 
враховувати пацієнтам, які перебувають на дієті з контрольованим вмістом натрію, 

• глюкоза (як компонент мальтодекстрину). Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість 
деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем перед прийомом препарату. 

• соєва олія. Не застосовувати у випадках відомої гіперчутливості до арахісу або сої. 

 

3. Як приймати Терафлю Екстра ГРИП 

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта. 

 

Рекомендоване дозування 

Дорослі та підлітки старше 12 років: вміст одного пакетика розчинити в 1 склянці гарячої води, 
але не окропу. Випийте після того, як він охолоне до відповідної температури. 

Ви можете приймати вміст 1 пакетика за раз. Якщо необхідне подальше симптоматичне 
лікування, цю дозу можна повторити через 4–6 годин. Не використовуйте більше 3–4 пакетиків 
на день. 

Зверніться до лікаря, якщо симптоми не зникають або погіршуються через 5 днів, або якщо 
висока температура триває довше 3 днів. 



Якщо виникло враження, що дія Терафлю Екстра ГРИП занадто сильна або занадто слабка, 
зверніться до лікаря. 

 

Застосування у дітей 

Не застосовувати препарат дітям віком до 12 років. 

 

Пацієнти з печінковою недостатністю: 
Для дорослих з масою тіла менше 50 кг, людей з низькою або помірною печінковою 
недостатністю, синдромом Жильбера (сімейна гіпербілірубінемія), зневодненим, які хронічно 
недоїдають, людям з алкоголізмом - добова ефективна доза парацетамолу не повинна 
перевищувати 60 мг/кг/добу (до 2 г/добу, тобто максимум 3 пакетики на добу). 

 

Пацієнти з нирковою недостатністю: 
Пацієнтам з нирковою недостатністю слід приймати вміст одного пакетика за раз. 

Інтервали між прийомами повинні складати: 

Кліренс креатиніну (мл/хв.) Інтервал між прийомами (години) 
80–50 4 
50–30 6 
30–10 6 
< 10 8 

 

Передозування препарату Терафлю Екстра ГРИП: 
Якщо ви прийняли дозу більше, ніж призначена, негайно зверніться до лікаря, навіть якщо у вас 
немає жодних симптомів, оскільки це може призвести до небезпечного для життя ураження 
печінки. 

 

Якщо ви пропустили прийом препарату Терафлю Екстра ГРИП: 
Препарат Терафлю Екстра ГРИП використовується як засіб для полегшення стану при появі 
симптомів. 

Однак, якщо лікар радить вам приймати ліки регулярно, не приймайте подвійну дозу, щоб 
компенсувати пропущену. 

 

4. Можливі побічні дії 
Як і всі лікарські засоби, препарат Терафлю Екстра ГРИП може викликати побічні дії, хоча вони 
трапляються не у всіх. 

 

ПРИПИНІТЬ приймати ліки та негайно зверніться до лікаря, якщо у вас виникли будь-які з 
наступних симптомів: 
• алергічні реакції (рідко зустрічаються), 

• ангіоневротичний набряк, включаючи хрипи, задишку, набряк обличчя, губ, язика або горла 
(рідко), 

• анафілактична реакція (важка алергічна реакція, частота невідома), 

• висип, кропив’янка, свербіж, почервоніння шкіри (рідко), 



• тяжкі шкірні реакції, включаючи лущення шкіри, пухирі, виразки, ерозії в ротовій порожнині (у 
дуже рідкісних випадках), 

• кровотеча або синці (проблеми зі згортанням крові через низький рівень тромбоцитів) (дуже 
рідко) 

 

Інші можливі побічні дії: 

 

Часті (трапляються у 1 до 10 зі 100 пацієнтів) 

• нудота 

• блювота 

• сонливість 

 

Рідкісні (трапляються у 1 до 10 пацієнтів з 10 000) 

• нервозність, безсоння, 

• запаморочення, головний біль, 

• почастішання пульсу, серцебиття, підвищення артеріального тиску, 

• закреп, діарея, дискомфорт у животі, 

• сухість у роті, 

• відчуття загального дискомфорту або поганого самопочуття. 

 

У рідкісних випадках також можуть спостерігатися відхилення від норми лабораторних тестів на 
функціональні проби печінки. 

 

Дуже рідкісні (трапляються у рідше ніж у 1 з 10 000 пацієнтів) 

• агранулоцитоз (зменшення кількості гранулоцитів в крові), 

• лейкопенія (зниження кількості лейкоцитів у крові), 

• панцитопенія (дефіцит морфотичних елементів в крові). 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, 
не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта. Про побічні 
ефекти можна повідомити безпосередньо у Відділ моніторингу побічних дій лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів, 

Ал. Єрозолімське, 181C, 02-222 Варшава; тел.: + 48 22 49 21 301, факс: + 48 22 49 21 309, 
Веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку 
застосування цього препарату. 

 

5. Як зберігати препарат Терафлю Екстра ГРИП 

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці. 

Не зберігайте при температурі вище 25°С. 

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


Не використовуйте препарат Терафлю Екстра ГРИП після закінчення терміну придатності, 
зазначеного на упаковці. Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. 
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка 
допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

Що містить Терафлю Екстра ГРИП 

• Діючі речовини: парацетамол 650 мг, фенілефрину гідрохлорид 10 мг, феніраміну малеат 
20 мг. 

• Крім того, препарат містить: сахарозу, калію ацесульфам (Е 950), хінолін жовтий (Е 104), 
барвник жовтий (Е 110), мальтодекстрин М100 (містить глюкозу), гідратований колоїдний 
діоксид, натуральні ароматизатори лимона Flavour Lemon Durarome 8600918 TD1100918 
(містить натрій, соєву олію, сахарозу, мальтодекстрин – містить глюкозу) та «Flavour Lemon 
Durarome 860202 TD 0991 (містить натрій, соєву олію, сахарозу, мальтодекстрин – містить 
глюкозу), кислоту лимонну безводну, натрію цитрат дигідрат, кальцію фосфат. 

 

Як виглядає препарат Терафлю Екстра ГРИП та вміст упаковки 

1 пакетик містить 14,85 г порошку для приготування внутрішнього розчину з натуральним 
лимонним ароматом. Порошок розчиняється у гарячій воді. 

Упаковка містить 1, 3, 6 або 14 пакетиків у картонній коробці. 

 

Відповідальний суб'єкт: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

тел. 22 576 96 00 

 

Виробник: 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraβe 4 

80339 Мюнхен 

Німеччина 

 

Delpharm Orleans 

5 Avenue de Concyr 

Orleans Cedex 2, 45071 

Франція 

 

Дата затвердження анотації: 
Червень 2021 



Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта 

 

Рутиноскорбін Вітамін С Форте 

500 мг, капсули пролонгованого вивільнення, тверді 
 

Acidum ascorbicum 

 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 
важливу для пацієнта інформацію. 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря, фармацевта чи медичної сестри. 

- Зберігайте цей листок-вкладиш, щоб в разі потреби прочитати його ще раз. 

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта. 

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні 
ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладі, слід повідомити про це лікаря, фармацевта або 
медичну сестру. Див. п. 4. 

 

Зміст анотації: 
1. Що таке препарат Рутиноскорбін Вітамін С Форте і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Рутиноскорбін Вітамін С Форте 

3. Як використовувати Рутиноскорбін Вітамін С Форте 

4. Можливі побічні дії 

5. Як зберігати Рутиноскорбін Вітамін С Форте 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке препарат Рутиноскорбін Вітамін С Форте і для чого він використовується 

Рутиноскорбін Вітамін С Форте містить вітамін С – аскорбінову кислоту, яка є необхідною для 
організму сполукою. Вітамін С підтримує імунну систему і є основним антиоксидантом організму. 

Рутиноскорбін Вітамін С Форте випускається у формі капсул з пролонгованим вивільненням. 
В результаті висока концентрація вітаміну С в організмі зберігається більше 12 годин після 
прийому капсули. 

 

Рутиноскорбін Вітамін С Форте в капсулах застосовують: 

- для профілактики та лікування дефіциту вітаміну С (дефіцит вітаміну С може виникнути під 
час вагітності та годування груддю, у курців, літніх людей, у стресових станах, під час певних 
видів дієти, наприклад, елімінаційної дієти, у людей, які регулярно вживають алкоголь), 

- для підтримки стійкості до інфекцій та зменшення симптомів, пов’язаних із застудою, та 
скорочення тривалості захворювання, 

- в лікуванні та профілактиці пародонтиту, карієсу, гінгівіту, цинги, 

- як допоміжний засіб: при станах зниженого імунітету, при лікуванні анемії, для прискорення 
процесу загоєння і рубцювання ран. 

 

Рутиноскорбін Вітамін С Форте показаний до застосування дорослим і дітям старше 6 років. 



 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Рутиноскорбін Вітамін С Форте 

 

У яких випадках не використовувати препарат Рутиноскорбін Вітамін С Форте: 
- якщо у пацієнта алергія на діючу речовину або будь-які інші інгредієнти цього препарату 

(перелічені в пункті 6); 

- у разі захворювань сечового міхура, сечокам’яної хвороби, у разі захворювань, пов’язаних із 
порушенням накопичення заліза (таласемія, гемохроматоз, сидеробластна анемія) або інших 
захворювань, що впливають на вміст заліза. 

 

Попередження та запобіжні заходи 

Високий рівень вітаміну С може змінити результати деяких лабораторних досліджень. Якщо вам 
необхідно провести лабораторні дослідження, повідомте лікаря, що ви приймаєте вітамін С. 

 

Перш ніж приймати Рутиноскробін Вітамін С Форте, проконсультуйтеся з лікарем у таких 
випадках: 

- дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, 

- захворювання нирок. 

 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. 

 

Препарат Рутиноскорбін Вітамін С Форте та інші лікарські засоби 

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або 
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 

 

Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність 

Препарат можна застосовувати в рекомендованих дозах під час вагітності та годування груддю. 
Не можна перевищувати рекомендовану дозу під час вагітності та годування груддю. 
Аскорбінова кислота проникає в грудне молоко і через плацентарний бар’єр. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Препарат Рутиноскорбін Вітамін С Форте не впливає на здатність керувати транспортними 
засобами та експлуатувати механізми. 

 

Препарат Рутиноскробін Вітамін С Форте містить сахарозу та натрій 

 

Сахароза 

Препарат містить 40,57 мг сахарози. Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість деяких 
цукрів, слід проконсультуватися з лікарем перед прийомом препарату. 

 

Натрій 

Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в одній таблетці, тобто препарат вважається 
таким, що «не містить натрію». 

 



3. Як використовувати Рутиноскорбін Вітамін С Форте 

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря, фармацевта або медичної сестри. У разі сумнівів зверніться до лікаря, 
фармацевта або медичної сестри. 

 

Спосіб застосування 

Пероральне застосування. 

 

Застосування у дорослих та підлітків старше 13 років 

Одна–дві капсули на добу. 

 

Діти віком 6–12 років. 
Одна капсула на добу. 

 

Капсули не слід розжовувати, оскільки це може вплинути на всмоктування препарату. 

 

Якщо виникло враження, що дія Рутиноскорбін Вітамін С Форте занадто сильна або занадто 
слабка, зверніться до лікаря. 

Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря. 

 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. 

 

Не застосовувати препарат дітям віком до 6 років. 

 

Передозування препарату Рутиноскорбін Вітамін С Форте 

У разі прийому дози більшої за рекомендовану, негайно звернутися до лікаря. 

 

4. Можливі побічні дії 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не 
у всіх. 

 

Вітамін С зазвичай добре переноситься. При застосуванні рекомендованої дози побічних 
ефектів не виявлено. 

 

Можливі побічні дії: 

- алергічні реакції, включаючи задишку, ангіоневротичний набряк, висипання на шкірі; 

- головні болі, запаморочення; 

- блювота, діарея, запор, біль у шлунку; 

- почуття втоми. 

 

Повідомлення про побічні ефекти 



Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, 
не зазначені в цьому листку-вкладі, слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медичну 
сестру. Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо в Департамент моніторингу 
побічних ефектів лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів 
медичного призначення та біоцидів, Ал. Єрозолімське 181C,02-222 Варшава 

Teл.: + 48 22 49 21 301 

Факс: + 48 22 49 21 309 

Веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку 
застосування цього препарату. 

 

5. Як зберігати Рутиноскорбін Вітамін С Форте 

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці. 

 

Зберігати при температурі нижче 25oC. 

 

Не використовуйте препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

 

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. 
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка 
допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

Що містить Рутиноскорбін Вітамін С Форте 

- Діюча речовина – аскорбінова кислота. Одна капсула з пролонгованим вивільненням містить 
500 мг аскорбінової кислоти. 

- Інші інгредієнти: шелак, сахароза, кукурудзяний крохмаль, тальк, винна кислота, стеаринова 
кислота, желатин, вода, рибофлавін, натрію лаурилсульфат 

 

Відповідальний суб'єкт 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

тел. 22 576 96 00 

факс 22 576 96 01 

 

Виробник 

Omega Pharma Manufacturing GmbH&Co. KG 

Herrenberg 

Німеччина 

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


 

Інші джерела інформації: 
Детальна інформація про цей препарат розміщена на сайті Управління реєстрації лікарських 
препаратів, медичних виробів та біоцидів. 

 

Рутиноскорбін Вітамін С Форте є зареєстрованою торговою маркою. 

 

Дата останнього оновлення анотації: Серпень 2021 



Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта 

 

Рутиноскорбін 

25 мг + 100 мг таблетки, вкриті оболонкою 

 

Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum 

 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 
важливу для пацієнта інформацію. 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. 

- Зберігайте цей листок-вкладиш, щоб в разі потреби прочитати його ще раз. 

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта. 

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні 
ефекти, не зазначені в цій інструкції, слід повідомити про це лікаря або фармацевта, Див. 
п. 4. 

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

 

Зміст анотації 
1. Що таке Рутиноскорбін і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Рутиноскорбін 

3. Як приймати препарат Рутиноскорбін 

4. Можливі побічні дії 

5. Як зберігати препарат Рутиноскорбін 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке Рутиноскорбін і для чого він використовується 

Рутиноскорбін – препарат із комбінованою дією рутину та вітаміну С (аскорбінової кислоти). 

Рутин зміцнює судини і знижує їх проникність. Він також захищає вітамін С від окислення, 
завдяки чому він довше зберігає свої властивості. 

Вітамін С має антиоксидантну дію. Він необхідний у багатьох метаболічних процесах, бере 
участь у тому числі в утворенні колагену і гемоглобіну, полегшує засвоєння заліза. 

 

Показання до застосування: 
• у станах дефіциту та підвищеної потреби у вітаміні С (застуди, вірусні інфекції, включаючи 

грип); 

• як допоміжний при надмірній проникності судин. 

 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Рутиноскорбін 

 

У яких випадках не слід застосовувати препарат Рутиноскорбін 

Не застосовуйте препарат Рутиноскорбін, якщо у пацієнта є: 



• алергія (підвищена чутливість) на рутин та аскорбінову кислоту (вітамін С) або будь-який 
з інших інгредієнтів цього препарату (перелічених у розділі 6); 

• оксалатна сечокам’яна хвороба (хвороба, що супроводжується утворенням відкладень, так 
званих «каменів» у нирках) або була в минулому; 

• захворювання, пов’язані з надмірним накопиченням заліза (таласемія, гемохроматоз, 
сидеробластна анемія) або інші захворювання, які можуть викликати надлишок заліза 
в організмі. 

 

Попередження та запобіжні заходи 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. 

Перед використанням препарату Рутиноскорбін проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом: 

• якщо у пацієнта є рідкісне захворювання обміну речовин (дефіцит глюкозо-6-
фосфатдегідрогенази еритроцитів), яке може призвести до розпаду еритроцитів та анемії; 

• якщо у пацієнта є порушення функції нирок. Не приймати більше 5 таблеток (що відповідає 
500 мг вітаміну С) на добу; 

• Якщо пацієнт приймає сульфаніламіди (антибактеріальні препарати). 

 

Високі дози вітаміну С (вище 1 г) не рекомендуються, якщо у пацієнта є: 

• надмірне виведення щавлевої кислоти; 

• сечокам'яна хвороба (хвороба, що супроводжується утворенням у сечовій системі 
відкладень,  так званих «каменів»); 

• подагра (хронічне захворювання, пов’язане з порушенням метаболізму сечової кислоти); 

• цистинурія (захворювання обміну речовин); 

• гіпокаліємія (зниження рівня калію в крові); 

• гіперкальціємія (високий рівень кальцію в крові). 

 

Діти 

Дітям віком до 6 років Рутиноскорбін слід застосовувати за призначенням лікаря. 

 

Вплив на результати лабораторних досліджень 

Вітамін С може впливати на аналізи на цукор сечі та аналізи калу на приховану кров. Якщо 
необхідно зробити ці аналізи, повідомте лікаря, що ви приймаєте Рутиноскорбін, і дотримуйтесь 
його рекомендацій. 

 

Рутиноскорбін та інші препарати 

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або 
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. Це стосується 
і безрецептурних ліків. 

 

Вітамін С, що міститься в препараті: 

• підвищує поглинання сполук металів (переважно заліза); 

• збільшує всмоктування алюмінію (компонента використовуваних антацидів наприклад, для 
лікування розладу шлунка та печії). Якщо пацієнт приймаєте вітамін С, не слід приймати 
антациди, особливо якщо у пацієнта є захворювання нирок; 



• при одночасному застосуванні з дефероксаміном (препарат, який використовується при 
передозуванні заліза, допомагає видаляти його надлишок з організму) може негативно 
вплинути на серце на ранніх етапах лікування; 

• може посилити негативний вплив ацетилсаліцилової кислоти (аспірину) на шлунок. З іншої 
сторони ацетилсаліцилова кислота може перешкоджати всмоктуванню аскорбінової кислоти; 

• посилює дію парацетамолу та кумаринових антикоагулянтів (напр. аценокумарол); 

• знижує ефективність дисульфіраму (препарату, що використовується для лікування 
алкоголізму); 

• при спільному застосуванні з сульфаніламідами (антибактеріальними препаратами) можуть 
утворюватися їхні кристали в сечі; 

• при тривалому застосуванні у високих дозах може вплинути на виведення деяких ліків 
(наприклад, трициклічних антидепресантів, наприклад іміпраміну, амітриптиліну). 

 

Вагітність і годування груддю 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати 
дитину, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 

 

Вітамін С проникає в грудне молоко і через плацентарний бар’єр. 

 

Безпека застосування цього препарату під час вагітності і годування груддю не досліджувалась. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та експлуатувати 
механізми. 

 

Рутиноскорбін містить моногідрат лактози і сахарозу. Якщо у пацієнта була діагностована 
непереносимість деяких цукрів, перед прийомом препарату необхідно проконсультуватися 
з лікарем. 

Рутиноскорбін містить хіноліновий жовтий, тому може викликати алергічні реакції. 

 

3. Як приймати препарат Рутиноскорбін 

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта. 

 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. 

 

Препарат призначають всередину. Рекомендоване дозування: 

• профілактика: 1–2 таблетки на добу; 

• при дефіциті вітаміну С: від 1 до 2 таблеток 2–4 рази на добу. 

 

Застосування у дітей 

Дітям віком до 6 років Рутиноскорбін слід застосовувати за призначенням лікаря. 

 



Пацієнтам з захворюваннями нирок не слід приймати більше 5 таблеток на день (що 
відповідає 500 мг вітаміну С, див Попередження та запобіжні заходи в п. 2). 

 

Передозування препарату Рутиноскорбін 

Якщо пацієнт прийняв більше рекомендованої дози препарату, негайно зверніться до лікаря або 
фармацевта. 

При дуже високих дозах може виникнути діарея, існує ризик гемолізу (розпаду еритроцитів), 
каменів у нирках, водно-електролітних порушень і значного зниження дії кобаламіну (вітаміну 
В12). 

 

Пропуск прийому препарату Рутиноскорбін 

Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

 

4. Можливі побічні дії 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не 
у всіх. 

 

При прийомі доз вітаміну С вище 600 мг на добу можуть виникнути побічні ефекти: 

 

Дуже рідкісні побічні ефекти (трапляються частіше, ніж у 1 з 10 000 пацієнтів): 

• алергічні реакції, включаючи реакції гіперчутливості (задишка, набряк обличчя, губ, язика або 
горла, шкірний висип, свербіж); 

• головні болі, запаморочення; 

• блювота, діарея, закреп, біль в животі; 

• втома. 

 

Інші побічні ефекти 

Інші побічні ефекти можуть виникати у невеликої кількості людей, але їх частота невідома. 

• почервоніння шкіри; 

• посилене сечовипускання, камені в нирках. 

 

Дуже високі дози вітаміну С (більше 10 г на добу) можуть викликати порушення водно-
електролітного балансу, лізис (розпад) еритроцитів і значне зниження дії кобаламіну (вітаміну 
В12). 

 

Якщо пацієнт помітив такі симптоми: нудота, блювота, діарея, головний біль, почервоніння 
шкіри або посилене сечовипускання, негайно припиніть прийом препарату Рутиноскорбін та 
зверніться до лікаря. 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, 
не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медичну 
сестру. Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо в Департамент моніторингу 
побічних ефектів лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів 



медичного призначення та біоцидів, Ал. Єрозолімське, 181C, 02-222 Варшава тел. + 48 22 49 21 
301, факс: + 48 22 49 21 309, Веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта. 

 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку 
застосування цього препарату. 

 

5. Як зберігати препарат Рутиноскорбін 

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці. 

 

Зберігати при температурі до 25оC. 

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла та вологи. 

 

Не використовуйте препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 
Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

 

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. 
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка 
допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

Що містить Рутиноскорбін 

• Активними речовинами препарату є рутин і аскорбінова кислота (вітамін С). Одна таблетка 
містить 25 мг рутину і 100 мг аскорбінової кислоти. 

• Допоміжні речовини: лактози моногідрат, картопляний крохмаль, сахароза, полівініловий 
спирт, тальк, магнію стеарат. До складу оболонки таблетки входить: Opadry II 85F32876 
Жовтий (спирт полівініловий, макрогол 4000, титану діоксид (E171), тальк, хінолін жовтий 
алюміній lak). 

 

Як виглядає Рутиноскорбін та вміст упаковки 

Рутиноскорбін — жовта кругла двоопукла таблетка. 

Доступні упаковки 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 або 210 таблеток. 

 

Відповідальний суб'єкт 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

 

Виробник 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

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


 

За більш детальною інформацією звертайтеся до представника відповідального суб'єкта. 

 

Дата останнього оновлення анотації: червень 2020 



Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта 

- логотип GlaxoSmithKline - 

 

Панадол Феміна 

500 мг + 10 мг, таблетки, вкриті оболонкою 

Paracetamolum + Hyoscini butylbromidum 

 

Препарат містить парацетамол 

 

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для пацієнта інформацію. 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. 

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

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта. 

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти 
, не зазначені в цій інструкції, слід повідомити про це лікаря або фармацевта, Див. п. 4. 

- Якщо через 3 дні не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до лікаря. 

 

Зміст анотації 
1. Що таке препарат Панадол Феміна і для чого він застосовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Панадол Феміна 

3. Як застосовувати Панадол Феміна 

4. Можливі побічні дії 

5. Як зберігати Панадол Феміна 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке препарат Панадол Феміна і для чого він застосовується 

Панадол Феміна містить парацетамол (також відомий як ацетамінофен) і гіосцин бутилбромід. 
Парацетамол використовується для зняття болю і зниження температури. Гіосцин бутилбромід 
усуває спазми в шлунково-кишковій та сечостатевій системах. 

 

Панадол Феміна використовується у дорослих та підлітків старше 12 років для запобігання та 
лікування симптомів, пов’язаних із: 

• менструальними болями, 

• нирковою колікою, печінковою колікою, 

• синдромом подразненої товстої кишки. 

 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Панадол Феміна 

 

Панадол Феміна містить парацетамол. 



 

У яких випадках не використовувати препарат Панадол Феміна 

Не слід приймати препарат Панадол Феміна, якщо у пацієнта є: 

• алергія на парацетамол, гіосцин бутилбромід або будь-які інші інгредієнти цього препарату 
(перелічені в пункті 6); 

• перфорація шлунково-кишкового тракту; 

• розтягнення товстої кишки; 

• тяжка печінкова недостатність (переважно у пацієнтів з алкогольною хворобою печінки); 

• важка ниркова недостатність; 

• алкоголізм; 

• анемія; 

• вроджена відсутність ферменту, який називається глюкозо-6-фосфатдегідрогеназою 
(фавізм); 

• міастенія (м’язова слабкість); 

• глаукома (захворювання очей з прогресуючим ураженням зорового нерва); 

• збільшення передміхурової залози, що викликає затримку сечі; 

• звуження в травному тракті; 

• порушення серцевого ритму з підвищенням частоти серцевих скорочень. 

 

Попередження та запобіжні заходи 

Перш ніж приймати препарат Панадол Феміна слід порадитись з лікарем, якщо пацієнта 
стосуються обставини, описані нижче. 

• Серцеві захворювання (мітральний стеноз, ішемічна хвороба серця) або гострий інфаркт 
міокарда. 

• Виразка кишечника (препарат може послабити перистальтику та викликати запор). 

• Гастроезофагеальний рефлюкс (рефлюкс вмісту шлунка) або інші хронічні порушення 
рухливості гладкої мускулатури верхніх відділів шлунково-кишкового тракту або стеноз 
пилоруса. 

• Похилий вік (старше 65 років), оскільки препарат може спричинити розлади центральної 
нервової системи , сухість у роті та затримку сечі (особливо у чоловіків). 

• Порушення функції печінки та/або нирок. 

• Пацієнт або голодує, або регулярно вживає алкоголь, оскільки тоді він особливо наражений 
на ураження печінки. 

• Алергія на похідні ацетилсаліцилової кислоти (похідні аспірину), тому що може також бути 
алергія на парацетамол. 

• Тяжка інфекція (наприклад, сепсис), оскільки це може підвищити ризик метаболічного 
ацидозу. 

Симптоми метаболічного ацидозу включають прискорене, глибоке та утруднене дихання, 
нудоту, блювоту та втрату апетиту. 

У разі одночасної появи цих симптомів слід негайно звернутися до лікаря. 

• Прийом інших ліків, що містять парацетамол (тоді може виникнути передозування 
парацетамолу). 

• Пацієнт застосовує антигістамінні препарати (ліки від алергії та закачування), хінідин або 
дизопірамід (ліки для контролю роботи серця) іпратропій, тіотропій (препарати для 
лікування захворювань органів дихання). 



 

Прийом занадто великої кількості парацетамолу може серйозно пошкодити печінку. 

 

Не використовуйте цей препарат, якщо ви приймаєте інші препарати парацетамолу, які 
використовуються для лікування: болю, підвищеної температури, симптомів застуди та грипу 
або утруднення засинання. 

 

Якщо ви відчуваєте будь-які порушення гостроти зору або біль в очному яблуку, викликані 
підвищенням тиску, припиніть прийом препарату та зверніться до лікаря. 

 

Не вживайте алкоголь під час прийому препарату Панадол Феміна. 

 

Припиніть прийом цього препарату та негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у вас 
з’являється постійний або сильний незрозумілий біль у животі з лихоманкою та кров’ю у калі 
та/або відчуваєте слабкість. 

 

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці. 

 

Препарат Панадол Феміна та інші лікарські засоби 

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або 
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 

 

Одночасне застосування кількох препаратів, що містять парацетамол, не 
рекомендується, оскільки можливе передозування. 
 

• Парацетамол посилює ефект кумаринові антикоагулянти (напр. варфарин) та індандіон 
(фенінліон). Тривале щоденне застосування парацетамолу з антикоагулянтами може 
підвищити ризик кровотечі; випадкове застосування препарату не дає такого ефекту. 

• Парацетамол посилює ефект кофеїну. 

• Метоклопрамід (засіб проти блювоти) прискорює, а скополамін (використовується 
в офтальмології для розширення зіниці ока) затримує всмоктування парацетамолу 
з шлунково-кишкового тракту. 

• Саліциламід (протизапальні, жарознижуючі та знеболюючі ліки) збільшує час виведення 
парацетамолу. 

• Інгібітори МАО (ліки для лікування депресії та хвороби Паркінсона), трициклічні 
антидепресанти, хінідин, дизопірамід (антиаритмічні препарати), амантадин 
(противірусний засіб, також використовується для лікування Хвороби Паркінсона) 
і бутирофенон (антипсихотичний препарат) можуть викликати збудження та високу 
температуру при одночасному застосуванні з парацетамолом. Рифампіцин (антибіотик, що 
використовується для лікування туберкульозу), протиепілептичні препарати, снодійне та 
алкоголь при застосуванні з парацетамолом можуть пошкодити печінку. 

• Парацетамол, що використовується одночасно з нестероїдними протизапальними 
засобами (НПЗП) (як наприклад, диклофенак, ібупрофен, ацетилсаліцилова кислота) 
може посилити захворювання нирок у пацієнтів з нирковою недостатністю. 

• Гіосцин бутилбромід, послаблюючи перистальтику та секрецію в шлунково-кишковому тракті, 
може знижувати всмоктування та терапевтичний ефект інших препаратів, які одночасно 
вводяться перорально. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Parkinsona


• Ліки групи, що називається антагоністи дофаміну, наприклад, метоклопрамід, можуть 
ослабити дію препарату Панадол Феміна на шлунково-кишковий тракт. 

 

Зверніться за порадою до лікаря, якщо ви використовуєте: 

- варфарин або інші антикоагулянти, 

- ліки, що застосовуються для лікування депресії, т. зв трициклічні антидепресанти. 

- протиалергічні препарати та ліки від закачування, так звані «антигістамінні засоби» 

- ліки для контролю серцебиття 

- нейролептики 

- ліки, які зазвичай використовуються при проблемах з диханням, такі як тіотропіум або 
іпратропіум 

- ліки, що використовуються для лікування хвороби Паркінсона або грипу. 

 

Якщо у пацієнта є сумніви щодо того, чи застосовні вищезазначені твердження, зверніться до 
лікаря або фармацевта. 

 

Панадол Феміна і алкоголь 

Не вживайте алкоголь під час прийому препарату Панадол Феміна. 

 

Вагітність і годування груддю 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати 
дитину, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 

 

Таблетки Панадол Феміна не можна застосовувати під час вагітності, за винятком випадків, коли 
лікар вважає, що користь перевищує ризики для плода. У цьому випадку слід застосовувати 
найнижчу ефективну дозу протягом найкоротшого часу. 

 

Панадол Феміна слід застосовувати жінкам, які годують груддю, лише якщо, на думку лікаря, 
користь перевищує ризики для дитини, тоді слід розглянути найнижчу ефективну дозу та 
найкоротшу тривалість лікування. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Панадол Феміна може викликати симптоми з боку центральної нервової системи та погіршити 
гостроту зору (процес акомодації ока), тому під час прийому не слід керувати автомобілем або 
працювати з механізмами. 

 

Панадол Феміна містить сорбіт 

Цей лікарський засіб містить 15 мг сорбіту в кожній таблетці. 

Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися 
з лікарем перед прийомом препарату. 

 

Сорбіт є джерелом фруктози. Якщо у пацієнта (або його дитини) є непереносимість деяких 
цукрів або спадкова непереносимість фруктози, рідкісне генетичне захворювання, при якому 



організм не розщеплює фруктозу, слід звернутися до лікаря, перш ніж приймати цей препарат 
або давати його дитині. 

 

Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в 1 дозі, тобто препарат вважається таким, що 
«не містить натрію». 

 

3. Як застосовувати Панадол Феміна 

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта. 

 

Пероральний препарат. 

 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. 

 

Застосування у дорослих і молоді від 12 років 

• 1 або 2 таблетки (тобто 500 мг або 1000 мг парацетамолу і 10 мг або 20 мг відповідно 
гіосцину бутилброміду). 

• Якщо є показання, використовувати не більше 3 разів на день, кожні 8 годин. 

 

Не використовуйте більше 6 таблеток на день (що відповідає 3000 мг парацетамолу і 60 мг 
гіосцину бутилброміду). 

 

Між прийомами повинен бути інтервал не менше восьми годин. 

 

Максимальна добова доза парацетамолу для дорослих становить 4000 мг при короткочасному 
лікуванні і 2600 мг при тривалому лікуванні. 

 

Препарат Панадол Феміна не слід приймати разом з іншими препаратами, що містять 
парацетамол. 

Найнижчу можливу ефективну дозу слід застосовувати протягом найкоротшого часу. Не слід 
використовувати для лікування болю від синдрому подразненого кишечника (СПК), якщо лікар 
не діагностував синдром подразненого кишечника. 

 

Тривалість лікування 

Якщо через 3 днів не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до лікаря. 

 

Застосування у дітей у віці до 12 років 

Препарат не слід застосовувати дітям віком до 12 років. 

 

Прийом більшої за рекомендовану дозу препарату Панадол Феміна 

Симптоми передозування 

• Передозування парацетамолу може призвести до ураження печінки та її недостатності. що 
може призвести до трансплантації печінки або смерті. Такі симптоми, як нудота, блювота, 
підвищена пітливість, сонливість та загальна слабкість, можуть виникнути протягом кількох 



або двох десятків годин. Ці симптоми можуть зникнути на наступний день, хоча починає 
розвиватися ураження печінки, потім здуття живота, повернення нудоти та жовтяниці 
[пожовтіння шкіри та/або очей]. 

• Передозування перорального гіосцину бутилброміду може викликати такі симптоми, як 
сухість у роті, надто прискорене серцебиття, легка сонливість або тимчасові порушення зору. 

 

Дії після передозування 

У разі одноразового прийому більше 8 таблеток, навіть якщо зазначені вище симптоми не 
виникають, необхідно негайно звернутися до лікаря, оскільки необхідне негайне медичне 
втручання через ризик ураження печінки. 

 

У екстрених випадках, якщо пацієнт перебуває у свідомості, можна викликати блювання (бажано 
протягом першої години після перорального прийому препарату). Варто дати перорально від 60 
до 100 г активованого вугілля, бажано змішаного з водою. 

 

Якщо ви пропустили прийом Панадол Феміна 

Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

Продовжуйте застосування препарату, не збільшуючи наступну дозу. 

 

4. Можливі побічні дії 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не 
у всіх. Якщо препарат застосовують у рекомендованих дозах, можуть з'явитися такі побічні 
ефекти: 
 

Дуже рідко (трапляються не більше ніж у 1 з 10 000 осіб, що приймають препарат) 

• метгемоглобінемія (наявність окисленого гемоглобіну в крові), агранулоцитоз (зниження 
кількості лейкоцитів в крові), тромбоцитопенія (зниження кількості тромбоцитів); 

• анафілактичні реакції (тяжкі алергічні реакції, які викликають утруднення дихання або 
запаморочення), ознаки гіперчутливості шкіри, такі як: шкірні висипання, ангіоневротичний 
набряк (важка алергічна реакція, яка викликає набряк обличчя або горла, що може утруднити 
дихання та ковтання), синдром Стівенса-Джонсона (пухирі та хворобливі ерозії на шкірі, 
в роті, очах та статевих органах, лихоманка та біль у суглобах), токсичний епідермальний 
некроліз, гіперчутливість, задишка; 

• бронхоспазм у пацієнтів, чутливих до аспірину або інших нестероїдних протизапальних 
препаратів; 

• порушення функції печінки; 

• глаукома, порушення акомодації очей (пристосування очей до погляду на предмети на різній 
відстані); 

 

Не надто часті (трапляються у менш ніж 1 з 100 осіб, що приймають препарат): 

• запаморочення; 

• діарея, блювота, нудота і сухість у роті; 

• шкірні реакції, ненормальне потовиділення, свербіж і сухість шкіри; 

• втома; 

 

Рідко (можуть траплятися рідше, ніж у 1 з 1000 осіб, що приймають препарат): 



• тахікардія (надто прискорене серцебиття); 

• еритема; 

• часте сечовипускання; 

 

Невідома частота (не можна оцінити за наявними даними): 

• анафілактичний шок, анафілактична реакція, гіперчутливість і задишка; 

• кропив’янка і еритема; 

• затримка сечі. 

 

Припиніть прийом Панадол Феміна та негайно зверніться до лікаря, якщо пацієнт 
відчуває: 
- симптоми алергічної реакції, такі як свербіж, висип, еритема, набряк обличчя, язика або 
горла, проблеми з диханням, 
- лущення шкіри, синці, кровотеча, виразки в роті, блювота, подразнення шлунка, 
- утруднене сечовипускання, частіше зустрічається у людей зі збільшеною 
передміхуровою залозою. 
 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, 
не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медичну 
сестру. Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо у Відділ моніторингу побічних дій 
лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та 
біоцидних препаратів 

Ал. Єрозолімське 181С 

02-222 Варшава 

Тел.: + 48 22 49 21 301 

Факс: + 48 22 49 21 309 

Веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта. 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку 
застосування цього препарату. 

 

5. Як зберігати Панадол Феміна 

Зберігати при температурі нижче 25°С. Захищати від світла. 

 

Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на картонній 
упаковці та блістері після: Термін придатності. Термін придатності означає останній день 
вказаного місяця. 

 

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. 
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка 
допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

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


6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

Що містить Панадол Феміна 

Активними речовинами є парацетамол і гіосцин бутилбромід. 

Одна таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 500 мг парацетамолу та 10 мг гіосцину 
бутилброміду. 

Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, крохмаль картопляний, повідон К30, сорбіт, 
тальк, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію карбоксиметилкрохмаль, 
гіпромелоза, макрогол 6000. 

 

Як виглядає Панадол Феміна та вміст упаковки 

Панадол Феміна – це довгасті таблетки від білого до кремового кольору. 

Упаковка містить 10 таблеток, вкритих оболонкою. 

 

Відповідальний суб'єкт 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

тел. (22) 576 96 00 

 

Виробник 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

 

За більш детальною інформацією звертайтеся до представника відповідального суб'єкта. 

 

Дата останнього оновлення анотації: 
Лютий 2022 



Анотація, що додається до упаковки: інформація для користувача 

 

Панадол Екстра, 500 мг + 65 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою 

 

Paracetamolum + Coffeinum 

 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 
важливу для пацієнта інформацію. 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в інструкції для пацієнта, або за 
вказівками лікаря, фармацевта чи медичної сестри. 

- Зберігайте цю інструкцію, можливо, Вам необхідно буде прочитати її ще раз. 

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта. 

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні 
ефекти, не зазначені в цій інструкції, слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медичну 
сестру. Див. п. 4. 

- Якщо через 3 днів не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до 
лікаря. 

 

Зміст анотації 
1. Що таке препарат Панадол Екстра і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Панадол Екстра 

3. Як використовувати Панадол Екстра 

4. Можливі побічні дії 

5. Як зберігати препарат Панадол Екстра 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке препарат Панадол Екстра і для чого він використовується 

Панадол Екстра містить 2 активні речовини: парацетамол і кофеїн. Лікувальний ефект 
препарату є результатом комбінованої дії діючих речовин. 

Парацетамол знімає біль і жар. 

Кофеїн надає стимулюючу дію на центральну нервову систему і посилює знеболюючу дію 
парацетамолу. 

 

Показання до застосування препарату Панадол Екстра: 
Препарат знімає біль у голові, горлі, мігрені, зубні болі, болі в кістках, суглобах та м’язах, 
а також менструальні болі. Панадол Екстра можна застосовувати при застуді та грипоподібних 
станах. Має жарознижувальні властивості. 

 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Панадол Екстра 

 

У яких випадках не використовувати препарат Панадол Екстра: 
- якщо у пацієнта алергія на діючу речовину або будь-які інші інгредієнти цього препарату 

(перелічені в пункті 6). 



- при алкоголізмі, тяжкій печінковій або нирковій недостатності, порушеннях серцевого ритму, 
безсонні. 

Не застосовувати препарат дітям віком до 12 років. 

 

Попередження та запобіжні заходи 

 

Препарат містить парацетамол. 
Не використовуйте більшу дозу, ніж рекомендована, тому що передозування парацетамолу 
може призвести до серйозного ураження печінки. 

Цей лікарський засіб не слід застосовувати разом з іншими безрецептурними або рецептурними 
ліками, що містять парацетамол, такими як знеболюючі, жарознижуючі, ліки, що 
використовуються для лікування симптомів грипу та застуди, а також для того, щоб допомогти 
заснути. 

Перед прийомом препарату уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь інструкцій, що 
містяться в ній. 

 

Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем, у таких випадках: 
- печінкова і ниркова недостатність, 

- дефіцит деяких ферментів (глюкозо-6-фосфатдегідрогенази і метгемоглобінредуктази), 

- пацієнти з недостатньою вагою або недоїданням, які страждають на анорексію, 

- пацієнти, які регулярно вживають алкоголь. 

Можливо, вам доведеться повністю припинити прийом цього препарату або зменшити дозу. 

 

- Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем, у таких випадках: 
- важка інфекція, 

- пацієнти з недостатньою вагою або недоїданням, які страждають на анорексію, 

- пацієнти, які регулярно вживають алкоголь 

оскільки це може підвищити ризик печінкової недостатності та метаболічного ацидозу. 

Симптоми печінкової недостатності включають: 

- втрату апетиту, діарею, лихоманку, висипання на шкірі 

- низький артеріальний тиск і прискорене серцебиття 

- нудоту, блювоту, відчуття розпирання під ребрами з правого боку живота, жовтяницю, 
порушення згортання крові (екхімоз на шкірі), порушення свідомості 

Симптоми метаболічного ацидозу включають: 

- глибоке, швидке і утруднене дихання, 

- нудоту, блювоту і втрату апетиту, 

- загальне нездужання. 

Негайно зверніться до лікаря, якщо у пацієнта одночасно виникли описані вище симптоми. 

 

Препарат Панадол Екстра та інші лікарські засоби 

Препарат містить парацетамол. Через ризик передозування не застосовувати з іншими 
препаратами, що містять парацетамол. 



Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або 
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо ви приймаєте такі ліки: метоклопрамід, домперидон 
(застосовується проти нудоти та блювоти), холестирамін (використовується для зниження 
високого рівня холестерину в крові), антикоагулянти (включаючи варфарин), якщо вам потрібне 
тривале знеболююче, снодійне, протиепілептичні препарати, протитуберкульозні препарати, 
інгібітори МАО (ліки, що застосовуються при депресії), естрогени та прогестерон (статеві 
гормони), дисульфірам (застосовується, зокрема, при лікуванні алкоголізму), нестероїдні 
протизапальні засоби (включаючи ацетилсаліцилову кислоту). 

 

Цей препарат не рекомендується людям, які приймають солі літію (використовуються, зокрема, 
при лікуванні депресії, манії). 

Застосування парацетамолу може призвести до помилкових результатів деяких лабораторних 
досліджень (наприклад, аналізи на рівень глюкози в крові). 

Парацетамол при одночасному застосуванні з інгібіторами МАО може викликати збудження та 
високу температуру. 

 

Не вживайте алкоголь під час прийому цього препарату через підвищений ризик ураження 
печінки. Ризик ураження печінки особливо високий у пацієнтів з недостатнім харчуванням, які 
регулярно вживають алкоголь. 

Препарат містить кофеїн. Уникайте надмірного споживання кофеїну (наприклад, що міститься в 
каві, чаї або деяких напоях) під час прийому препарату. Надмірне споживання кофеїну може 
викликати труднощі із засипанням, тремтіння та неприємне відчуття в грудях через прискорене 
серцебиття. 

Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря. 

 

Панадол Екстра з їжею, напоями та алкоголем 

Не вживайте алкоголь під час прийому продукту через підвищений ризик ураження печінки. 

У тому випадку, якщо препарат Панадол Екстра, що містить в тч. кофеїн буде призначатися 
в рекомендованій дозі в поєднанні з кофеїном, що міститься в їжі, можливе посилення побічних 
ефектів, пов’язаних із збільшенням загальної дози кофеїну, таких як безсоння, неспокій, 
тривожність, дратівливість, головний біль, шлунково-кишкові розлади, серцебиття. 

 

Діти 

Не застосовувати препарат дітям віком до 12 років. 

 

Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність 

Не приймайте препарат Панадол Екстра під час вагітності та годування груддю 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та експлуатувати 
механізми. 

Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в 1 таблетці, тобто препарат вважається таким, 
що «не містить натрію». 

 

3. Як використовувати Панадол Екстра 



Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. У разі сумнівів зверніться до лікаря, фармацевта або 
медичної сестри. 

 

Тільки для перорального застосування. 

 

Дорослі та підлітки від 12 років 

Перорально, залежно від вираженості симптомів, по 1–2 таблетки до 4 разів на добу. Не 
приймайте препарат частіше кожні 4 години або не приймайте більше 4 доз (8 таблеток) на 
добу. Не використовуйте більше рекомендованої дози. 

Ви завжди повинні використовувати найнижчу ефективну дозу протягом найкоротшого часу. 
Панадол Екстра не можна застосовувати більше 3 днів без консультації з лікарем. 
 

Якщо у пацієнта виникло враження, що дія Панадол Екстра занадто сильна або занадто слабка, 
зверніться до лікаря. 

 

Діти 

Панадол Екстра не слід призначати дітям віком до 12 років. 

 

Передозування препарату Панадол Екстра 

Передозування парацетамолу може призвести до ураження печінки, що може призвести до 
трансплантації печінки або смерті. Також повідомлялося про випадки гострого панкреатиту, 
зазвичай пов’язаного з печінковою недостатністю та ураженням печінки. 

Якщо ви прийняли дозу більше рекомендованої, негайно зверніться за медичною допомогою, 
навіть якщо почуваєтеся добре, оскільки може виникнути небезпечне для життя ураження 
печінки, яке може призвести до трансплантації печінки або смерті. Якщо після вживання 
пройшло не більше години, викликати блювоту. Також можна приймати 60–100 г активованого 
вугілля всередину, бажано змішати з водою. 

 

Якщо Ви пропустили прийом Панадол Екстра 

Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

 

4. Можливі побічні дії 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не 
у всіх. 

Негайно припиніть використання препарату та зверніться до лікаря, якщо Ви відчуваєте: 

- алергічну реакцію, таку як шкірний висип або свербіж шкіри, іноді з утрудненням дихання або 
набряком губ, язика, горла або обличчя 

- шкірний висип або важку шкірну реакцію, таку як гострий генералізований пустульозний 
висип або пухирі та ерозії шкіри, рота, очей і статевих органів, лихоманку та біль у суглобах 
або гігантські епідермальні пухирі, великі ерозії шкіри, лущення великих шматків шкіри та 
підвищена температура, 

- проблеми з диханням, якщо у пацієнта були подібні проблеми в минулому 
з ацетилсаліциловою кислотою або іншими нестероїдними протизапальними препаратами, 

- синці або кровотечу невідомої етіології, 

- порушення функції печінки. 



Перелічені реакції трапляються дуже рідко: у менш ніж 1 з 10 000 пацієнтів. 

 

Можливі побічні дії: 

запаморочення, головний біль, серцебиття, безсоння, неспокій, занепокоєння, дратівливість, 
нервозність, шлунково-кишкові розлади. 

Такі реакції виникають з невідомою частотою (не можна оцінити за наявними даними). 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи всі можливі побічні ефекти, 

не зазначені в цій інструкції, повідомте про це лікаря, фармацевта або медсестру. 

Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо у Відділ моніторингу побічних дій 
лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та 
біоцидних препаратів 

Ал. Єрозолімське 181С 

02-222 Варшава 

Тел.: + 48 22 49 21 301 

Факс: + 48 22 49 21 309 

Веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта. 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку 
застосування цього препарату. 

 

5. Як зберігати препарат Панадол Екстра 

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. 
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка 
допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці. 

 

Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на коробці 
після EXP. Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

Зберігати при температурі нижче 25oC. 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

Що містить Панадол Екстра 

- Діючими речовинами препарату є парацетамол і кофеїн. 1 таблетка, вкрита оболонкою, 
містить 500 мг парацетамолу та 65 мг кофеїну. 

- Допоміжні речовини: крохмаль прежелатинізований, крохмаль кукурудзяний, повідон (К 25), 
калію сорбат, тальк, кислота стеаринова, натрію кроскармелоза. 

Оболонка містить: гіпромелоза, гліцерол триацетат. 

 

Як виглядає препарат Панадол Екстра та вміст упаковки 

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


Панадол Екстра – це білі таблетки, вкриті плівковою оболонкою у формі капсули, з гладкими 
краями, тисненим трикутником і «+» з одного боку та гладкими з іншого. 

Упаковка містить 8, 10, 12 або 24 таблетки вкриті оболонкою. 

 

Відповідальний суб'єкт 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

тел. (22) 576 96 00 

 

Виробник 

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co. Waterford 

Ірландія 

 

Дата останнього оновлення анотації: Квітень 2021 

Детальна інформація про цей препарат розміщена на сайті Управління реєстрації лікарських 
засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів. 



Анотація, що додається до упаковки: інформація для користувача 

 

Панадол Бебі, 120 мг/5 мл, суспензія оральна 

Paracetamolum 

 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 
важливу для пацієнта інформацію. 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в інструкції для пацієнта, або за 
вказівками лікаря, фармацевта чи медичної сестри. 

- Зберігайте цю інструкцію, можливо, Вам необхідно буде прочитати її ще раз. 

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта. 

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні 
ефекти, не зазначені в цій інструкції, слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медичну 
сестру. Див. п. 4. 

- Якщо через 3 дні не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до лікаря. 

 

Зміст анотації 
1. Що таке препарат Панадол Бебі і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Панадол Бебі 

3. Як застосовувати Панадол Бебі 

4. Можливі побічні дії 

5. Як зберігати Панадол Бебі 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке препарат Панадол Бебі і для чого він використовується 

Панадол Бебі містить діючу речовину парацетамол. 

Має жарознижуючі та знеболюючі властивості. 

 

Показання до застосування: 
Підвищена температура і біль, наприклад: 

- під час застуди та грипу 

- після щеплень. 

Болі різного походження, наприклад: 

- болісне прорізування зубів 

- зубний біль 

- головний біль 

- біль у горлі 

- вушний біль. 

Якщо через 3 дні не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до лікаря. 

 

 



2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Панадол Бебі 
 

Не застосовуйте Панадол Бебі: 
- якщо ви одночасно приймаєте інші ліки, що містять парацетамол, 

- якщо у пацієнта алергія на парацетамол або будь-які інші інгредієнти цього препарату 
(перелічені в пункті 6), 

- якщо у дитини тяжка печінкова або ниркова недостатність. 

 

Попередження та запобіжні заходи 

Препарат містить парацетамол. Препарат не слід застосовувати одночасно з іншими 
препаратами, що містять парацетамол, такими як знеболюючі, жарознижуючі засоби, що 
застосовуються для лікування симптомів грипу та застуди. Передозування парацетамолу може 
призвести до серйозного ураження печінки. 

Перед прийомом препарату уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь рекомендацій, що 
містяться в ній. 

Дотримуватися особливої обережності у пацієнтів: 

- з печінковою і нирковою недостатністю, 

- при дефіциті ферментів: глюкозо-6-фосфатдегідрогенази і метгемоглобінуредуктази, 

- які мають недостатню вагу або виснажені, страждають на анорексію, 

- регулярно вживають алкоголь. 

(можливо, доведеться повністю припинити прийом цього препарату або зменшити дозу). Перед 
застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем у разі тяжкої інфекції (сепсису), яка може 
підвищити ризик метаболічного ацидозу. 

Симптоми метаболічного ацидозу включають: 

- глибоке, швидке і утруднене дихання, 

- нудоту, блювоту і втрату апетиту, 

- загальне нездужання. 

Негайно зверніться до лікаря, якщо у пацієнта одночасно виникли описані вище симптоми. 

Якщо пацієнт страждає від хронічних головних болів, проконсультуйтеся з лікарем. 

Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря. 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. 

 

Взаємодія Панадол Бебі з іншими ліками 

Повідомте свого лікаря про всі ліки, які ви нещодавно приймали, включаючи ті, що продаються 
без рецепта. 

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо пацієнт приймає такі ліки: метоклопрамід, 
домперидон (застосовується проти нудоти та блювоти), холестирамін (використовується для 
зниження високого рівня холестерину в крові), зидовудин (противірусний препарат), 
антикоагулянти - в разі необхідності тривалого застосування знеболюючого препарату, снодійні, 
протиепілептичні препарати, протитуберкульозні препарати, інгібітори МАО (засоби, що 
застосовуються при депресії), нестероїдні протизапальні засоби (у тому числі ацетилсаліцилова 
кислота). 

Застосування парацетамолу може призвести до помилкових результатів деяких лабораторних 
досліджень (наприклад, на рівень глюкози в крові). 



Парацетамол при одночасному застосуванні з інгібіторами МАО може викликати збудження та 
високу температуру. 

Не вживайте алкоголь під час прийому цього препарату через підвищений ризик ураження 
печінки. Ризик ураження печінки особливо високий у пацієнтів з недостатнім харчуванням, які 
регулярно вживають алкоголь. 

 

Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність 

Препарат призначений для дітей. 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати 
дитину, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Препарат призначений для дітей. 

Панадол Бебі не впливає або має незначний вплив на здатність керувати автомобілем та 
іншими механізмами. 

 

Панадол Бебі містить азорубін, сорбіт, мальтит та ефіри парагідроксибензоату. 
Через вміст азорубіну препарат може викликати алергічні реакції. 

Препарат містить мальтит. Якщо у пацієнта є непереносимість деяких цукрів, перед прийомом 
препарату проконсультуйтеся з лікарем 

Препарат містить 771,5 мг сорбіту в 5 мл суспензії. Сорбіт є джерелом фруктози. Якщо 
у пацієнта є непереносимість деяких цукрів або спадкова непереносимість фруктози, рідкісне 
генетичне захворювання, при якому організм не розщеплює фруктозу, слід звернутися до 
лікаря, перш ніж приймати цей препарат або давати його дитині. Сорбіт може викликати 
дискомфорт у травній системі та мати легкий проносний ефект. 

Ефіри парагідроксибензоату можуть викликати алергічні реакції (можливі уповільнені реакції). 

 

Препарат містить 0,63–4,68 мг натрію в одній порції, тобто менше 1 ммоль (23 мг) натрію 
в 1 дозі, тобто препарат вважається таким, що «не містить натрію». 

 

3. Як застосовувати Панадол Бебі 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в інструкції для пацієнта, або за 
вказівками лікаря, фармацевта або медичної сестри. У разі сумнівів зверніться до лікаря, 
фармацевта або медичної сестри. 

 

Тільки для перорального застосування. 

 

Перед використанням добре струсіть флакон. 

Швидкість і ефективність дії препарату залежить, в тому числі, від точного дозування. 

Флакон Панадол Бебі містить 100 мл суспензії. 

1 мл суспензії містить 24 мг парацетамолу. 

Мірка для дозування входить в комплект упаковки. 

Дозування визначається відповідно до маси тіла дитини. 

 



Вага дитини* Одноразова доза Вік 
6 кг 3,5 мл 3 місяці 
8 кг 5,0 мл 6 місяців 
9 кг 5,5 мл 9 місяців 
10 кг 6,0 мл 1 рік 

12,5 кг 8,0 мл 2 роки 
15 кг 9,0 мл 3 роки 
17 кг 10,5 мл 4 роки 
19 кг 12,0 мл 5 років 
21 кг 13,0 мл 6 років 
30 кг 19,0 мл 9 років 
42 кг 26,0 мл 12 років 

* За сіткою процентилів, розробленою І. Пальчевською, З. Недзвецькою, 1999 р. 

Не застосовувати препарат частіше, ніж кожні 4 години, або не використовувати більше 4 доз на 
добу (60 мг парацетамолу/кг маси тіла/24 години). 

Перед застосуванням препарату дитині до 2 років бажано проконсультуватися з лікарем. Не 
рекомендується застосовувати препарат дітям віком до 3 місяців. Якщо підвищена температура 
не спадає протягом 24 годин (4 прийоми), зверніться до лікаря. Оскільки підвищена температура 
може бути симптомом важкої інфекції, яка вимагає швидкої діагностики. 

Не можна застосовувати препарат більше 3 днів без консультації з лікарем. 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. 
Найнижчу можливу ефективну дозу слід застосовувати протягом найкоротшого часу. 
 

Передозування препарату Панадол Бебі 
Передозування парацетамолу може призвести до ураження печінки. Негайно зверніться за 
медичною допомогою, навіть якщо пацієнт здоровий і не має симптомів отруєння, через ризик 
відстроченого серйозного ураження печінки, що може призвести до трансплантації печінки або 
смерті. У разі проковтування більшої дози парацетамолу, ніж рекомендовано, якщо після 
прийому пройшло менше ніж 1 година, слід викликати блювоту. Також можна дати 60–100 г 
активованого вугілля перорально, бажано змішати з водою. 

Немає чітко визначених даних щодо передозування парацетамолу у дітей. Симптоми в перші дві 
доби гострого отруєння парацетамолом не відображають масштабу отруєння. Більшість 
симптомів ураження печінки, таких як жовтяниця, гіпоглікемія (занадто низький рівень цукру 
в крові) та метаболічний ацидоз (див. розділ 2), можуть з’явитися лише через 2 дні після 
передозування. Передозування препарату може викликати такі симптоми, як нудота, блювота, 
підвищена пітливість, сонливість та загальна слабкість протягом кількох – двадцяти годин. Ці 
симптоми можуть зникнути наступного дня, хоча починає розвиватися ураження печінки, після 
чого з’являється розтягнення епігастрію, повертається нудота та жовтяниця. 

 

4. Можливі побічні дії 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не 
у всіх. Негайно припиніть прийом препарату та зверніться до лікаря, якщо з’явились: 

- алергічна реакція, така як шкірний висип або свербіж, іноді з утрудненням дихання або 
набряком губ, язика, горла або обличчя, 

- шкірний висип або важка шкірна реакція, що проявляється у вигляді гострої генералізованої 
пустульозної висипки або пухирів і ерозій шкіри, рота, очей і геніталій, лихоманки та болю 
в суглобах, або гігантські епідермальні пухирі, що лускають, великі ерозії шкіри, лущення 
великих шматків шкіри і підвищена температура, 



- проблеми з диханням, якщо у були подібні проблеми в минулому з ацетилсаліциловою 
кислотою або іншими нестероїдними протизапальними препаратами, 

- синці або кровотеча невідомої етіології, 

- проблеми з печінкою. 

Перелічені вище реакції з’являються дуже рідко: трапляються у менш ніж 1 з 10 000 пацієнтів. 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, 
не зазначені в цій інструкції, слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медичну сестру. 
Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо в Департамент моніторингу побічних 
ефектів лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного 
призначення та біоцидів, Ал. Єрозолімське, 181C, 02-222 Варшава; тел.: + 48 22 49 21 301, 
факс: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта. 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку 
застосування цього препарату. 

 

5. Як зберігати препарат Панадол Бебі 
Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці. 

Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на коробці 
після EXP. 

Зберігати при температурі нижче 25°С, захищати від світла. 

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. 
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка 
допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

Що містить препарат Панадол Бебі 
- Діюча речовина препарату – парацетамол. 5 мл пероральної суспензії містить 120 мг 

парацетамолу. 

- Допоміжні речовини: кислота яблучна, азорубін, ксантанова камедь, мальтит рідкий, 
ароматизатор полуничний, сорбіту розчин 70%, що кристалізується, натрію 
метилпарагідроксибензоат (Е 219), натрію етилпарагідроксибензоат (Е 215), натрію 
пропілпарагідроксибензоат (Е 217), сорбіт, кислота лимонна безводна, вода очищена. 

 

Як виглядає препарат Панадол Бебі та вміст упаковки 

Препарат Панадол Бебі являє собою суспензію рожевого кольору. 

Флакон містить 100 мл суспензії. 

 

Відповідальний суб'єкт 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

тел. (22) 576 96 00 

mailto:ndl@urpl.gov.pl


 

Виробник 

Farmaclair 

440 Avenue du General de Gaulle 

14200, Herouville Saint-Clair 

Франція 

 

Імпортер: 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraβe 4, 

80339 Munich, 

Germany 

 

Дата останнього оновлення анотації: червень 2020 

 

Детальна інформація про цей препарат розміщена на сайті Управління реєстрації лікарських 
засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів. 



Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта 

 

Отривін; 1 мг/мл, назальний спрей, розчин 

Xylometazolini hydrochloridum 

 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 
важливу для пацієнта інформацію. 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. 

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

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта. 

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні 
ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладі, слід повідомити про це лікаря або фармацевта. 
Див. п. 4. 

- Якщо через 10 днів не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до 
лікаря. 

 

Зміст анотації: 
1. Що таке препарат Отривін і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Отривін 

3. Як приймати препарат Отривін 

4. Можливі побічні дії 

5. Як зберігати препарат Отривін 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке препарат Отривін і для чого він використовується 

Діючою речовиною препарату Отривін є ксилометазоліну гідрохлорид. 

 

Отривін – препарат місцевого застосування, який зменшує закладеність і набряк слизової 
оболонки носа, а також кількість виділень шляхом звуження кровоносних судин. 

Пацієнтам із закладеністю носа полегшує дихання носом. Особливий склад препарату 
(речовини з зволожуючим ефектом) запобігає пересиханню і подразненню слизової носа. 

Препарат Отривін починає діяти через 2 хвилини і його дія триває до дванадцяти годин. 

 

Отривін слід застосовувати лише дорослим та підліткам старше 12 років. 

 

Показання до застосування: 

Надмірний набряк носа при простудних захворюваннях, полінозі, алергічному риніті, синуситі. 
Препарат сприяє відтоку виділень із запалених придаткових пазух носа. Зменшуючи 
закладеність слизової оболонки носоглотки, його можна використовувати як допоміжний засіб 
при середньому отиті. Отривін полегшує риноскопію (огляд носової порожнини). 

 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Отривін 



 

У яких випадках не застосовувати препарат Отривін 

• якщо у пацієнта алергія на ксилометазоліну гідрохлорид або будь-які інші інгредієнти цього 
препарату (перелічені в пункті 6). 

• якщо у пацієнта була операція через ніс, наприклад, видалення гіпофіза або операція 
з оголення твердої мозкової оболонки (операція на головному мозку через ніс або рот). 

• якщо у пацієнта закритокутова глаукома (підвищений очний тиск). 

• якщо ніс пацієнта дуже сухий (сухий риніт або атрофічний риніт). 

 

Попередження та запобіжні заходи 

Перед застосуванням препарату Отривін проконсультуйтеся з лікарем у таких випадках: 

• підвищений артеріальний тиск, 

• захворювання серця (наприклад, синдром подовженого інтервалу QT), 

• гіперфункція щитовидної залози, 

• цукровий діабет, 

• гіпертрофія передміхурової залози 

• доброякісна пухлина надниркової залози, яка виробляє велику кількість адреналіну і 
норадреналіну (феохромоцитома), 

• прийом певних антидепресантів, відомих як інгібітори моноаміноксидази (ІМАО), або прийом 
їх протягом останніх 2 тижнів, 

• підвищена чутливість до речовин з ксилометазоліноподібною дією. У чутливих пацієнтів 
Отривін може викликати безсоння, запаморочення, нерегулярне серцебиття, високий 
кров’яний тиск або тремтіння. 

 

Препарат Отривін не слід застосовувати більше 10 днів поспіль. Якщо симптоми зберігаються, 
необхідно звернутися до лікаря. 

Застосування препарату протягом більше 10 днів або в дозах, вищих за рекомендовані, може 
призвести до погіршення симптомів або їх рецидиву. 

Препарат Отривін не слід застосовувати в очі або в рот. 

Не використовуйте більше рекомендованої дози, особливо дітям та людям похилого віку. 

 

Діти та підлітки 

Отривін не слід застосовувати дітям віком до 12 років. 

 

Препарат Отривін і інші препарати Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, 
які пацієнт приймає зараз або приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує 
приймати. 

 

Не слід застосовувати Отривін, якщо пацієнт приймає певні ліки для лікування депресії. До них 
відносяться: 

• інгібітори моноамінооксидази (IMAO): НЕ слід приймати Отривін, якщо пацієнт одночасно 
приймає інгібітори МАО або приймав такі препарати протягом останніх 14 днів, 

• трициклічні та тетрациклічні антидепресанти. 

 



Якщо виникли будь-які з цих симптомів після припинення прийому Отривін, зверніться до лікаря. 

 

Вагітність і годування груддю 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати 
дитину, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 

 

Отривін не слід застосовувати під час вагітності. 

Отривін слід застосовувати тільки після консультації з лікарем під час годування груддю. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Отривін, який використовується в рекомендованих дозах, не впливає або має незначний вплив 
на здатність керувати автомобілем та іншими механізмами. 

 

Отривін містить бензалконію хлорид 

Цей препарат містить 0,014 мг бензалконію хлориду в кожній дозі розпилення, що відповідає 
0,1 мг бензалконію хлориду в 1 мл розчину. Бензалконію хлорид може викликати 
подразнення або набряк всередині носа,особливо якщо він використовується протягом 
тривалого часу. 

 

3. Як приймати препарат Отривін 

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в інструкції для пацієнта, або за 
вказівками лікаря. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта. 

 

Отривін слід застосовувати тільки в ніс (також при середньому отиті). 
 

Щоб уникнути поширення інфекції, одну упаковку препарату повинен використовувати тільки 
один пацієнт. 

 

Дорослі та підлітки від 12 років: 

1 доза спрею Отривін в кожну ніздрю 3 рази на добу. 

Не слід приймати більше 3 разів на добу. Останню дозу препарату рекомендується прийняти 
безпосередньо перед сном. 

Не слід використовувати препарат більше 10 днів поспіль. 

 

Препарат Отривін не слід застосовувати дітям віком до 12 років. 

 

Спосіб застосування 

Препарат призначений для застосування в ніс. 

Слідкуйте за тим, щоб спрей не потрапив в очі. 

 

1. Кінчик аплікатора не слід обрізати. Спрей готовий до використання. 



 
2. Зняти захисний ковпачок. 

3. Перед першим використанням натисніть на насос 4 рази. Насос буде готовий до 
подальшого використання протягом рекомендованого періоду використання (не використовуйте 
більше 10 днів поспіль). Якщо після повного натискання на насос спрей не розпорошується, або 
якщо ліки не використовувалися більше 7 днів, слід повторно заправити насос, натиснувши 
4 рази. 

4. Очистити ніс. 

5. Тримайте флакон вертикально, великим пальцем утримуйте дно флакона, кінчик 
тримайте між двома пальцями. 

 
6. Нахиліть голову вперед і вставте наконечник в ніздрю. 

7. Натисніть на насос і вдихніть повітря одночасно для оптимального розподілу 
спрею. 

 
8. Повторіть ті ж дії з іншою ніздрею. 

9. Після використання надіньте захисний ковпачок. 

 

Назальний спрей забезпечує точне дозування та забезпечує правильний розподіл розчину по 
всій поверхні слизової оболонки носа. 

Це виключає можливість випадкового передозування. 

 

Передозування препарату Отривін 

Якщо ви прийняли більше рекомендованої дози препарату, негайно зверніться до лікаря або 
фармацевта. 

У разі передозування можуть виникнути: головний біль і запаморочення, пітливість, низька 
температура тіла, зниження частоти серцевих скорочень, підвищення артеріального тиску, 
порушення дихання, кома, судоми. 

Рекомендується симптоматичне лікування. 

 

Пропуск прийому препарату Отривін 



Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

 

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

 

4. Можливі побічні дії 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не 
у всіх. 

 

ПРИПИНІТЬ приймати Отривін і негайно зверніться до лікаря, якщо у вас виникли будь-які 
з наступних побічних ефектів, які можуть бути ознаками алергічної реакції: 

- утруднення дихання або задишка, 

- набряк обличчя, губ, язика або горла, 

- свербіж з червоним висипом або пухирцями. 

Дуже рідкісні побічні ефекти (менше 1 з 10 000 пацієнтів, які приймають препарат). 

 

Часті побічні ефекти (виникають у 1 із 10 пацієнтів): 

сухість або подразнення слизової оболонки носа, нудота, головний біль, печіння в місці 
застосування. 

 

Нечасті побічні ефекти (вражає менше ніж 1 з 100 пацієнтів): носова кровотеча. 

 

Дуже рідкісні побічні ефекти (вражає менше ніж 1 з 10 000 пацієнтів): алергічні реакції 
(висипання на шкірі, свербіж), тимчасова нечіткість зору, нерегулярне або прискорене 
серцебиття. 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, 
не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта. Про побічні 
реакції можна повідомити безпосередньо у Відділ моніторингу побічних дій лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів: Ал. Єрозолімське, 181C, 02-222 Варшава, тел.: + 48 22 49 21 301; факс: + 48 22 49 
21 309; веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl. 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку 
застосування цього препарату. Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального 
суб'єкта. 

 

5. Як зберігати препарат Отривін 

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці. 

 

Зберігати за температури нижче 30ºC. 

 

Не використовуйте препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 
Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

Після відкриття назальний спрей можна використовувати до закінчення терміну придатності. 

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


 

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. 
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка 
допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

Що містить препарат Отривін 

- Діючою речовиною препарату Отривін є ксилометазоліну гідрохлорид. Один мл розчину 
містить 1 мг ксилометазоліну гідрохлориду. 

- Допоміжні речовини: бензалконію хлорид, динатрію едетат, натрію дигідрофосфат дигідрат, 
динатрію фосфат додекагідрат, натрію хлорид, сорбіт 70%, гіпромелоза 4000, вода очищена. 

 

Як виглядає препарат Отривін та вміст упаковки 

Упаковка Отривін являє собою флакон-дозатор, що містить 10 мл розчину в картонній коробці. 

 

Відповідальний суб'єкт: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

тел. 22 576 96 00 

 

Виробник: 

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraβe 4 

80339 Мюнхен 

Німеччина 

 

Дата останнього оновлення анотації: 
Лютий 2022 



Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта 

 

Отривін для дітей; 0,5 мг/мл, назальний спрей, розчин 

Xylometazolini hydrochloridum 

 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 
важливу для пацієнта інформацію. 
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря або фармацевта. 

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

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта. 

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні 
ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта. 
Див. п. 4. 

- Якщо через 10 днів не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до 
лікаря. 

 

Зміст анотації: 
1. Що таке препарат Отривін для дітей і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Отривін для дітей 

3. Як застосовувати Отривін для дітей 

4. Можливі побічні дії 

5. Як зберігати препарат Отривін для дітей 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке препарат Отривін для дітей і для чого він використовується 

Діючою речовиною Отривін для дітей є ксилометазоліну гідрохлорид. Отривін для дітей – 
місцевий препарат, який зменшує закладеність і набряк слизової оболонки носа, а також 
кількість виділень за рахунок звуження судин. 

Пацієнтам із закладеністю носа легше дихати носом. Особливий склад препарату (речовини 
з зволожуючим ефектом) запобігає пересиханню і подразненню слизової носа. Отривін для 
дітей починає діяти через 2 хвилини і його дія триває до дванадцяти годин. 

 

Отривін для дітей призначений для застосування у дітей у віці від 2 до 11 років. 

 

Показання до застосування: 
Надмірна закладеність носа при простудних захворюваннях, полінозі, алергічному риніті, 
синуситі. Препарат сприяє відтоку виділень із запалених придаткових пазух носа. Зменшуючи 
закладеність слизової оболонки носоглотки, його можна використовувати як допоміжний засіб 
при середньому отиті. Отривін для дітей полегшує ендоскопію носа (огляд носової порожнини). 

 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Отривін для дітей 

 

Коли не можна застосовувати Отривін для дітей 



• якщо у пацієнта алергія на ксилометазоліну гідрохлорид або будь-які інші інгредієнти цього 
препарату (перелічені в пункті 6). 

• якщо у пацієнта була операція через ніс, наприклад, видалення гіпофіза або операція 
з оголення твердої мозкової оболонки (операція на головному мозку через ніс або рот). 

• якщо у пацієнта закритокутова глаукома (підвищений очний тиск). 

• якщо у пацієнта дуже сухий ніс (сухий риніт або атрофічний риніт). 

 

Попередження та запобіжні заходи 

Порадьтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати Отривін для дітей у таких випадках: 

• зниження артеріального тиску, 

• захворювання серця (наприклад, синдром подовженого інтервалу QT), 

• гіперфункція щитовидної залози, 

• цукровий діабет, 

• гіпертрофія передміхурової залози. 

• доброякісна пухлина надниркової залози, яка виробляє велику кількість адреналіну 
і норадреналіну (феохромоцитома), 

• пацієнт приймає певні антидепресанти, відомі як інгібітори моноаміноксидази (ІМАО), або 
приймав їх протягом останніх 2 тижнів, 

• підвищена чутливість до речовин з ксилометазоліноподібною дією. У чутливих пацієнтів 
Отривін для дітей може викликати безсоння, запаморочення, нерегулярне серцебиття, 
підвищення артеріального тиску або тремтіння. 

 

Отривін для дітей не можна застосовувати більше 10 днів поспіль. Якщо симптоми зберігаються, 
необхідно звернутися до лікаря. 

Застосування препарату протягом більше 10 днів або в дозах, вищих за рекомендовані, може 
призвести до погіршення симптомів або їх рецидиву. 

Препарат Отривін для дітей не слід застосовувати в очі або рот. 

Не використовуйте більше рекомендованої дози, особливо дітям та людям похилого віку. 

 

Діти та підлітки 

Отривін для дітей не слід застосовувати дітям віком до 2 років. 

Застосування дітям від 2 до 11 років слід проводити під наглядом дорослих. 

 

Інші препарати і Отривін для дітей 

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або 
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати. 

 

Отривін для дітей не слід застосовувати при прийомі деяких ліків, що використовуються для 
лікування депресії. До них відносяться: 

• інгібіторні моноамінооксидази (IMAO): НЕ приймайте Отривін для дітей, якщо ви приймаєте 
інгібітори МАО або такі препарати протягом останніх 14 днів. 

• трициклічні та тетрациклічні антидепресанти. 

 



Якщо використовуються будь-які з перерахованих вище ліків, проконсультуйтеся з лікарем, 
перш ніж приймати Отривін для дітей. 

 

Вагітність і годування груддю 

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати 
дитину, слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. 

 

Отривін не слід застосовувати дітям під час вагітності. 

Отривін для дітей можна застосовувати тільки після консультації з лікарем під час годування 
груддю. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

При застосуванні в рекомендованих дозах Отривін для дітей не впливає або має незначний 
вплив на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами. 

 

Отривін для дітей містить бензалконію хлорид 

Цей препарат містить 0,007 мг бензалконію хлориду в кожній дозі розпилення, що відповідає 
0,1 мг бензалконію хлориду в 1 мл розчину. Бензалконію хлорид може викликати 
подразнення або набряк всередині носа, особливо якщо він використовується протягом 
тривалого часу. 

 

3. Як застосовувати Отривін для дітей 

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, 
або за вказівками лікаря. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта. 

 

Отривін для дітей слід застосовувати тільки для носа (також при отиті). 
Тільки один пацієнт повинен використовувати одну упаковку ліків, щоб уникнути поширення 
інфекції. 

 

Діти у віці 2–5 років (під наглядом дорослих): 

1 доза спрею Отривін для дітей у кожну ніздрю 1–2 рази на добу (кожні 8–10 годин). 

Не слід приймати більше 3 разів на добу 

 

Діти у віці 6–11 років (під наглядом дорослих): 

По 1 або 2 впорскування Отривін для дітей у кожну ніздрю 2–3 рази на добу. 

Не слід приймати більше 3 разів на добу 

 

Отривін для дітей не слід застосовувати дітям віком до 2 років. Застосування дітям віком від 
2 до 11 років слід проводити під наглядом дорослих. Останню дозу препарату рекомендується 
прийняти безпосередньо перед сном. 

Не слід використовувати більше 10 днів поспіль. 

 

Спосіб застосування 



Препарат призначений для застосування в ніс. 

Слідкуйте за тим, щоб спрей не потрапив в очі. 

1. Кінчик аплікатора не слід обрізати. Спрей готовий до використання. 

 
2. Зняти захисну насадку. 

3. Перед першим використанням натисніть на насос 4 рази. Насос буде готовий до 
подальшого використання протягом рекомендованого періоду використання (не використовуйте 
більше 10 днів поспіль). Якщо спрей не розпорошується після повного натискання на помпу, або 
якщо препарат не використовувався більше 7 днів, слід повторно підготувати насос, натиснувши 
двічі. 

4. Очистити ніс. 

5. Тримайте пляшку вертикально, великим пальцем утримуйте дно пляшки, кінчик 
тримайте між двома пальцями. 

 
6. Нахиліть голову вперед і вставте наконечник в ніздрю. 

7. Натисніть на насос і вдихніть повітря одночасно для оптимального розподілу 
спрею. 

 
8. Повторіть ті ж дії з іншою ніздрею. 

9. Після використання надіньте захисний ковпачок. 

 

Назальний спрей забезпечує точне дозування та забезпечує правильний розподіл розчину по 
всій поверхні слизової оболонки носа. 

Це виключає можливість випадкового передозування. 

 

Передозування препарату Отривін для дітей 

Якщо ви прийняли більше рекомендованої дози препарату, негайно зверніться до лікаря або 
фармацевта. 

Симптомами передозування є сильне запаморочення, пітливість, різке зниження температури 
тіла, головний біль, уповільнене серцебиття, проблеми з диханням, кома, судоми, артеріальна 
гіпертензія (підвищений кров’яний тиск), що, можливо, супроводжується гіпотензією. 



Рекомендується симптоматичне лікування. 

 

Якщо ви пропустили прийом препарату Отривін для дітей 

Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

 

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

 

4. Можливі побічні дії 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не 
у всіх. 

 

ПРИПИНІТЬ використовувати Отривін для дітей та негайно зверніться до лікаря, якщо у вас 
виникли будь-які з наступних побічних ефектів, які можуть бути ознаками алергічної реакції: 

- утруднення дихання або задишка 

- набряк обличчя, язика або горла, 

- свербіж з червоним висипом або пухирцями. 

Це дуже рідкісні побічні ефекти (менше 1 з 10 000 пацієнтів, які приймають препарат). 

 

Часті побічні ефекти (виникають у 1–10 із 100 пацієнтів): 

сухість або подразнення слизової оболонки носа, нудота, головний біль, печіння в місці ін’єкції. 

 

Нечасті побічні ефекти (вражають менше ніж 1 з 100 пацієнтів): носова кровотеча. 

 

Дуже рідкісні побічні ефекти (вражає менше ніж 1 з 10 000 пацієнтів): алергічні реакції 
(висипання на шкірі, свербіж), тимчасова нечіткість зору, нерегулярне або прискорене 
серцебиття. 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, 
не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта. Про побічні 
реакції можна повідомити безпосередньо у Відділ моніторингу побічних дій лікарських засобів 
Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 
препаратів: 

Ал. Єрозолімське, 181C, 02-222 Варшава, тел.: + 48 22 49 21 301; факс: + 48 22 49 21 309, 
веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl. 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта. Повідомляючи про побічні 
ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку застосування цього 
препарату. 

 

5. Як зберігати препарат Отривін для дітей 

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці. 

 

Зберігати за температури нижче 30ºC. 

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


 

Не використовуйте препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 
Термін придатності означає останній день вказаного місяця. 

 

Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. 
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка 
допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

Що містить Отривін для дітей 

- Діючою речовиною Отривин для дітей є ксилометазоліну гідрохлорид. Один мл розчину 
містить 0,5 мг ксилометазоліну гідрохлориду. 

- Допоміжні речовини: бензалконію хлорид, динатрію едетат, натрію дигідрофосфат дигідрат, 
динатрію фосфат додекагідрат, натрію хлорид, сорбіт 70%, гіпромелоза 4000, вода очищена. 

 

Як виглядає препарат Отривін для дітей та вміст упаковки 

Упаковка препарату Отривін для дітей являє собою помпу-дозатор, що містить 10 мл розчину 
в картонній коробці. 

 

Відповідальний суб'єкт: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

вул. Грунвальдзка 189 

60-322 Познань 

тел. 22 576 96 00 

 

Виробник: 

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraβe 4 

80339 Мюнхен 

Німеччина 

 

Дата останнього оновлення анотації: 
Вересень 2021 



Анотація, що додається до упаковки: інформація для користувача

Отривін Алерджи

(2,5 мг + 0,25 мг) / мл, назальний спрей, розчин

Phenylephrinum + Dimetindeni maleas

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить
важливу для пацієнта інформацію.

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, або
за вказівками лікаря або фармацевта.

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

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта.

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти,
не зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта. Див. п. 4.

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

Зміст анотації

1. Що таке Отривін Алерджи і для чого вона використовується

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Отривін Алерджи

3. Як приймати Отривін Алерджи

4. Можливі побічні дії
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1. Що таке Отривін Алерджи і для чого він використовується

Отривін Алерджи містить дві діючі речовини:

- фенілефрин – для зменшення закладеності носа.

- диметиндену малеат – пригнічує дію гістаміну, що відповідає за алергічні реакції.

Активні речовини в Отривін Алерджи сприяють очищенню носових ходів і зменшенню надмірної
секреції  (нежитю) і  не впливають на війки епітелію носа. Отривін Алерджи швидко і  надовго
зменшує закладеність носа. Він розблоковує ніс, що полегшує дихання.

Препарат призначений для застосування на слизовій оболонці носа.

Показання до застосування

Лікування симптомів застуди, закладеності носа, гострого та хронічного риніту, сезонного (сінна
лихоманка) та несезонного алергічного риніту, вазомоторного риніту. Як допоміжний засіб при
гострих і хронічних синуситах і отитах.

До- та післяопераційний догляд в хірургії носа.

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



2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Отривін Алерджи

У яких випадках не використовувати препарат Отривін Алерджи

- якщо у пацієнта  алергія  на  діючу речовину або будь-які  інші  інгредієнти  цього  препарату
(перелічені в пункті 6).

- якщо пацієнт страждає на атрофічний риніт (хронічний кірковий риніт),

- якщо  пацієнт  зараз  приймає  інгібітори  моноаміноксидази  (ліки,  що  використовуються,
наприклад, для лікування депресії) або приймав ці ліки протягом останніх 14 днів. Якщо ви не
впевнені, чи належать ваші ліки до групи інгібіторів моноаміноксидази, зверніться за порадою
до свого лікаря або фармацевта, перш ніж приймати Отривін Алерджи.

- якщо у пацієнта закритокутова глаукома,

- для дітей у віці до 6 років.

Попередження та запобіжні заходи

Перед використанням препарату Отривін Алерджи проконсультуйтеся з лікарем:

- якщо  пацієнт  страждає  на  серцево-судинні  захворювання  (наприклад,  ішемічну  хворобу
серця, високий кров’яний тиск);

- якщо у пацієнта гіперактивна щитовидна залоза;

- якщо у пацієнта цукровий діабет;

- якщо у пацієнта збільшена передміхурова залоза, оскільки може затримуватися сеча;

- якщо у пацієнта епілепсія;

- якщо пацієнт приймає антидепресанти або ліки від високого артеріального тиску (наприклад,
бета-блокатори), див. також розділ «Інші ліки та Отривін Алерджи»;

- якщо  у  пацієнта  підвищена  чутливість  до  адренергічних  речовин  (наприклад,  адреналіну,
ефедрину), що проявляється безсонням, запамороченням, тремором, порушенням серцевого
ритму або підвищенням артеріального тиску.

Перед застосуванням препарату Отривін Алерджи проконсультуйтеся зі своїм лікарем,
навіть якщо наведені вище застереження стосуються ситуацій, які траплялися раніше.

Отривін Алерджи не слід застосовувати більше 7 днів поспіль.  Якщо симптоми не зникають,
викликати лікаря.  Використання довше, ніж рекомендовано, може призвести до закладеності
носа та рецидиву або погіршення симптомів.

Не використовуйте більше рекомендованої дози. Зловживання, особливо маленькими дітьми та
людьми похилого віку (віком старше 65 років), може призвести до системних ефектів.

Необхідно використовувати найменшу можливу кількість ефективних доз протягом найкоротшого
часу. Зазначену кількість доз або допустиму частоту дозування не слід перевищувати.

Діти та підлітки

Отривін Алерджи не слід застосовувати дітям віком до 6 років.

У дітей віком від 6 до 12 років препарат слід застосовувати під наглядом дорослих.



Препарат Отривін Алерджи та інші лікарські засоби

Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає зараз або
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.

Зверніться  за  порадою  до  лікаря,  перш  ніж  приймати  Отривін  Алерджи,  якщо  ви  зараз
приймаєте або нещодавно приймали такі ліки:

- інгібітори моноаміноксидази (ліки,  що застосовуються, наприклад,  для лікування депресії),
див. розділ «Не приймайте Отривін Алерджи»;

- трициклічні антидепресанти (такі як іміпрамін, амітриптилін) або ліки, які використовуються
для Для підвищення артеріального тиску (наприклад, пропранолол, атенолол, метопролол)
див. розділ «Попередження та запобіжні заходи».

Вагітність і годування груддю

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати
дитину,  слід  звернутися  за  порадою  до  лікаря  або  фармацевта,  перш  ніж  приймати  цей
препарат.

Не використовувати під час вагітності і годування груддю.

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів

Препарат  не  впливає  на  здатність  керувати  транспортними  засобами  та  експлуатувати
механізми.

Отривін Алерджи містить бензалконію хлорид

У кожному мл розчину препарат містить 0,1 мг бензалконію хлориду. Хлорид бензалконію може
викликати подразнення або набряк всередині носа, особливо при тривалому застосуванні.

Препарат Отривін Алерджи містить аромат олії  лаванди (гераніол, ліналоол, кумарин і
лімонен)

Може викликати алергічні реакції

3. Як приймати Отривін Алерджи

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в інструкції  для пацієнта, або за
вказівками лікаря. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта.

Отривін Алерджи слід застосовувати тільки в носі (також при середньому отиті).

Застосовувати Отривін Алерджи слід після ретельного очищення носа.

З міркувань гігієни упаковку ліків повинен використовувати тільки один пацієнт.

Діти віком до 6 років

Використання цього препарату не рекомендується.

Діти у віці 6–12 років (під наглядом дорослих)

По 1–2 краплі в кожну ніздрю 3–4 разів на добу.



Дорослі і діти віком від 12 років

1 до 2 доз у кожну ніздрю 3–4 рази на день: останню дозу рекомендується прийняти незадовго
до сну.

Препарат Отривін Алерджи не слід застосовувати більше 7 днів поспіль.  Якщо симптоми не
зникають, звернутись до лікаря.

Отривін Алерджи не слід застосовувати дітям віком до 6 років.

Спосіб застосування:

1. Зняти захисний ковпачок.

2. Перед першим використанням кілька разів натисніть на насос, поки дозатор не запрацює.
Таким чином підготований спрей готовий до використання.

3. Будьте обережні, щоб ліки не потрапити в очі.

4. Помістіть наконечник дозатора в ніздрю, міцно натисніть на насос, а потім вийміть його з
ніздрі, не зменшуючи тиску.

Справжня розпилення відбувається, коли його злегка вдихають через ніс.

5. Після використання очистіть наконечник дозатора та негайно встановіть захисний ковпачок.

6. Щоб  зменшити  ймовірність  поширення  інфекції,  упаковку  ліків  повинен  використовувати
лише один пацієнт.

Флакон, що містить 10 або 15 мл препарату, оснащений насосом, який дозує зазначений вміст
діючих речовин в разовій дозі, щоб не було можливості випадкового передозування.

Застосування у дітей

Отривін Алерджи не слід застосовувати дітям віком до 6 років.

Дітям віком від 6 до 12 років Отривін Алерджи слід застосовувати під наглядом дорослих.

Передозування препарату Отривін Алерджи

Якщо ви застосували більшу дозу, ніж рекомендовано, негайно зверніться до лікаря.

Можуть  виникнути  такі  симптоми:  втома,  біль  у  животі,  почастішання  пульсу,  підвищення
артеріального  тиску,  неспокій,  безсоння,  блідість  шкіри,  нудота,  блювання,  тремор,
запаморочення.

Промивання  шлунка  зазвичай  не  потрібно.  Дітям 6  років  слід  давати  активоване вугілля  та
проносні засоби, а дітям старшого віку та дорослим зазвичай дають багато рідини.

Подальше лікування повинно здійснюватися за клінічними показаннями або за рекомендаціями
центру контролю отруєнь.

Якщо ви пропустили прийом препарату Отривін Алерджи

Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.



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

4. Можливі побічні дії

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не
у всіх.

Побічні ефекти виникають рідко (менше 1 з 1000 людей, які вживають препарат): дискомфорт у
носі, сухість у носі, носова кровотеча, печіння в місці застосування.

Повідомлення про побічні ефекти

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не
зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта. Про побічні
реакції  можна  повідомити  безпосередньо  в  Департамент  моніторингу  побічних  ефектів
лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та
біоцидів, Ал. Єрозолімське, 181C, 02-222 Варшава

тел.: + 48 22 49 21 301

факс: + 48 22 49 21 309

Веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта.

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку
застосування цього препарату.

5. Як зберігати препарат Отривін Алерджи

Зберігати при температурі нижче 30°С. Захищати від світла.

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці.

Не  використовуйте  препарат  після  закінчення  терміну  придатності,  зазначеного  на  упаковці.
Термін придатності означає останній день вказаного місяця.

Лікарські  засоби  не  слід  викидати  у  каналізацію  або  контейнери  для  побутових  відходів.
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка
допоможе захистити навколишнє середовище.

6. Вміст упаковки та інша інформація

Що містить препарат Отривін Алерджи

- Активними речовинами є фенілефрин і диметинден малеат. Один мл розчину містить 2,5 мг
фенілефрину та 0,25 мг диметиндену малеату.

Одна доза містить 0,3536 мг фенілефрину та 0,0354 мг диметиндену малеату.

- Допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію гідрофосфат безводний, лимонна кислота
моногідрат,  сорбіт,  детерпенована  лавандова  олія,  що  містить,  в  тч.  гераніол,  ліналоол,
кумарин і лімонен, вода очищена.

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


Як виглядає препарат Отривін Алерджи та вміст упаковки

Отривін Алерджи випускається у формі назального спрею.

Упаковка містить 10 мл або 15 мл розчину.

Відповідальний суб'єкт:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

вул. Грунвальдзка 189

60-322 Познань

тел. 22 576 96 00

Виробник:

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraβe 4

80339 Мюнхен

Німеччина

Дата останнього оновлення анотації:

Грудень 2021



Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта

Феністил, 1 мг/мл, краплі оральні, розчин

Dimetindeni maleas

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить
важливу для пацієнта інформацію.

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, або
за вказівками лікаря або фармацевта.

- Зберігайте цей листок-вкладиш, щоб в разі потреби прочитати його ще раз.

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта.

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти,
не зазначені в цьому листку-вкладі, слід повідомити про це лікаря або фармацевта, Див. п. 4.

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

Зміст анотації:

1. Що таке препарат Феністил і для чого він використовується

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Феністил

3. Як приймати препарат Феністил

4. Можливі побічні дії

5. Як зберігати препарат Феністил

6. Вміст упаковки та інша інформація

1. Що таке препарат Феністил і для чого він використовується

Феністил містить диметиндену малеат, який відноситься до групи антигістамінних засобів. Він
пригнічує дію гістаміну  – речовини, що відповідає за алергічні реакції.  Він заспокоює свербіж
і подразнення,  викликані  висипаннями  на  шкірі,  зменшує  набряк,  а  також  знімає  симптоми
алергічного риніту, такі як нежить, чхання, свербіж у носі, а також свербіж і сльозотеча.

При  прийомі  всередину  дія  препарату  починається  через  30–60  хвилин  і  триває  від  8  до
12 годин.

Феністил використовується для лікування симптомів алергічних захворювань:

- шкірні:  кропив’янка,  свербіж  при  атопічному  дерматиті,  алергічна  контактна  екзема,
ендогенна екзема,

- дихальна система: сезонний алергічний риніт (сінна лихоманка) та хронічний алергічний риніт
(наприклад, алергія на домашній пил, хутро тварин, пір’я).

Препарат  використовується  для  симптоматичного  лікування  харчової  та  лікарської  алергії,
а також для зняття свербіння, пов’язаного з інфекційними захворюваннями (наприклад, віспа).

Його  можна  використовувати  для  полегшення  симптомів  укусів  комах  і  для  запобігання
алергічним реакціям, які виникають під час десенсибілізації.

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Феністил



Не використовуйте Феністил у формі пероральних крапель:

- якщо у пацієнта алергія на диметиндену малеат або будь-які інші інгредієнти цього препарату,

- у новонароджених дітей до першого місяця життя, особливо недоношених.

Попередження та запобіжні заходи

Перед використанням препарату Феністил проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом чи
медичної сестрою.

Зверніться за порадою до лікаря, перш ніж приймати цей препарат пацієнтам, що мають:

- глаукому,

- затримку сечі, спричинену, наприклад, збільшенням передміхурової залози,

- епілепсію,

- пацієнти похилого віку.

Пацієнти похилого віку повинні  проконсультуватися зі  своїм лікарем, перш ніж приймати цей
препарат, оскільки у них більша ймовірність виникнення побічних ефектів цього препарату, таких
як збудження та втома. Не можна застосовувати пацієнтам літнього віку з дезорієнтацією.

Препарат Феністил та інші лікарські засоби

Повідомте лікаря або фармацевта, якщо ви приймаєте або нещодавно приймали будь-які інші
ліки, включаючи ті, що відпускаються без рецепта.

Не використовуйте Феністил без рекомендації лікаря, якщо ви приймаєте будь-який з наведених
нижче препаратів:

- антидепресанти,

- антихолінергічні засоби, такі як: бронходилататори (ліки, що використовуються для лікування
астми та бронхоспазмів),  препарати для лікування абдомінальних спазмів (препарати,  що
застосовуються для запобігання спазмам шлунка та кишечника), препарати для розширення
зіниць, урологічні спазмолітики (ліки для лікування симптомів нетримання сечі та надмірної
активності сечового міхура),

- снодійні, заспокійливі,

- протисудомні препарати (лікарські засоби для лікування епілепсії),

- опіоїдні знеболювальні,

- антигістамінні засоби (ліки, що використовуються для лікування звичайного кашлю, застуди
або інших алергій),

- протиблювотні засоби,

- прокарбазин  (лікарський  засіб,  що  використовується  для  лікування  деяких  видів
новоутворень),

- скополамін  (лікарський  засіб,  що  використовується  для  запобігання  виникненню
закачування),

- алкоголь.

Прийом препарату Феністил з алкоголем

Як і інші антигістамінні засоби, Феністил може посилювати дію алкоголю.



Діти та підлітки

Антигістамінні препарати у маленьких дітей можуть викликати збудження.

Застосування  Феністилу  немовлятам  від  1  місяця  до  1  року  та  дітям  віком  до  6  років  слід
проводити за рекомендацією лікаря.

Не використовуйте більше рекомендованої дози.

Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність

Зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта, перш ніж приймати будь-які ліки.

Дозволено  застосовувати  препарат  Феністил  під  час  вагітності  у  разі  суворо  визначених
показань, за призначенням лікаря.

Феністил не слід застосовувати жінкам, які годують груддю.

Якщо пацієнтка вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати
дитину,  слід  звернутися  за  порадою  до  лікаря  або  фармацевта,  перш  ніж  приймати  цей
препарат.

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів

Як  і  інші  антигістамінні  препарати,  Феністил  може  погіршити  психофізичну  працездатність
у деяких пацієнтів. Тому людям, які приймають Феністил у формі пероральних крапель, слід бути
обережними  під  час  керування  автомобілем  або  виконання  інших  видів  діяльності,  що
потребують концентрації уваги (наприклад, роботи з механізмами).

Феністил містить бензойну кислоту, пропіленгліколь і натрій.

Препарат містить 2 мг бензойної кислоти на дозу (40 крапель), що відповідає 1 мг/мл. Бензойна
кислота може підвищити ризик жовтяниці (пожовтіння шкіри та білків очей) у новонароджених
дітей (віком до 4 тижнів).

Препарат  містить  200  мг  пропіленгліколю  на  дозу  (40  крапель),  що  відповідає  100  мг/мл.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж давати цей препарат дитині
віком до 4 тижнів,  особливо якщо дитина приймає інші  ліки,  що містять пропіленгліколь або
спирт.

Препарат  містить  менше  1  ммоль  (23  мг)  натрію  на  дозу  (40  крапель),  тобто  препарат
вважається таким, що «не містить натрію».

3. Як приймати препарат Феністил

Завжди приймайте Феністил точно за призначенням лікаря. У разі сумнівів зверніться до лікаря
або фармацевта.

Не перевищуйте рекомендовану дозу.



Застосування  препарату  немовлятам від  1  місяця  до  1  року  та  дітям  віком  до  6  років  має
призначатися лікарем.

Дорослі і діти старше 6 років:

Препарат не можна застосовувати більше 7 днів.

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

Дорослі і діти старше 12 років

Добова доза становить 3–6 мг диметиндену в 3 рівних прийоми.

Рекомендується вживати від 20 до 40 крапель 3 рази на добу.

Пацієнтам, схильним до сонливості, застосовувати 40 крапель перед сном і 20 крапель вранці
під час сніданку.

Діти у віці до 12 років

Рекомендована добова доза становить 0,1 мг/кг маси тіла на добу, тобто 2 краплі на кг маси тіла
на добу, розподілена на 3 прийоми, напр.

6 крапель 3 рази на добу для 8-місячної дитини вагою 9 кг.

8 крапель 3 рази на добу дитині віком 2 роки вагою 12 кг.

Не перевищуйте максимальну добову дозу, яка становить:

Вік Максимальна добова доза
1 місяць – 1 рік 1,5 мг 30 крапель
1–3 роки 2,25 мг 45 крапель
3–12 років 3 мг 60 крапель

20 крапель = 1 мл = 1 мг диметиндену

Немовлята від 1 місяця до 1 року та діти до 6 років:

Застосування немовлятам від 1 місяця до 1 року та дітям до 6 років має призначати лікар.

Феністил  не  можна  піддавати  впливу  високих  температур.  Якщо  дитина  на  штучному
вигодовуванні, додайте ліки в пляшечку з теплою їжею безпосередньо перед годуванням. Якщо
дитина годується з ложечки, краплі можна вводити в нерозведеному вигляді по маленькій чайній
ложці.

Пацієнти похилого віку

Пацієнтам похилого віку перед прийомом цього препарату слід проконсультуватися з лікарем.

Передозування препарату Феністил

Якщо ви прийняли більше рекомендованої дози препарату, негайно зверніться до лікаря або
фармацевта.

Симптомами  передозування  є:  сонливість  (переважно  у  дорослих),  збудження  центральної
нервової  системи  (переважно  у  дітей  та  літніх  людей),  включаючи  збудження,  порушення



координації, галюцинації, тремтіння, судоми, а також затримку сечі та підвищення температури.
Може спостерігатися падіння артеріального тиску, кома і серцево-легеневий колапс.

Пропуск прийому препарату Феністил

Якщо  дозу  пропущено,  її  слід  прийняти  якомога  швидше,  за  умови,  що  до  наступної  дози
лишилось не менше 2 годин.  У протилежному випадку приймайте ліки в звичайний час.  Не
приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.

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

4. Можливі побічні дії

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не у
всіх.

ПРИПИНІТЬ приймати цей препарат і негайно зверніться до лікаря, якщо у вас виникли будь-які
з наступних симптомів, які можуть бути ознаками алергічної реакції:

- утруднення дихання або ковтання

- набряк обличчя, рук, губ, язика або горла

- сильний свербіж шкіри з червоним висипом або пухирі, що збільшуються, м’язові спазми.

Це побічні ефекти, які виникають дуже рідко (рідше ніж у 1 з 10 000 пацієнтів).

Інші  побічні  ефекти,  які  можуть  виникнути,  зазвичай  є  легкими  та  тимчасовими.  Найбільш
поширені ефекти проявляються особливо на початку лікування.

Дуже часто (може з’явитись у більше ніж 1 з 10 людей, які вживають препарат): втома.

Поширені (виникає менше ніж у 1 з 10 користувачів): сонливість, нервозність.

Рідко (можуть вражати до 1 з 1000 людей, які застосовують препарат): збудження, головний біль,
запаморочення, шлунково-кишковий дискомфорт, нудота, сухість у роті, сухість у горлі.

У випадку посилення будь-якого з побічних ефектів або виникнення будь-яких побічних ефектів,
у тому числі не зазначених в цій інструкції, слід повідомити про це лікаря або фармацевта.

Повідомлення про побічні ефекти

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не
зазначені  в  цьому  листку-вкладі.  слід  повідомити  про  це  лікаря,  фармацевта  або  медичну
сестру. Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо у Відділ моніторингу побічних дій
лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та
біоцидних препаратів:

Ал. Єрозолімське, 181C, 02-222 Варшава, тел. + 48 22 49 21 301; факс: + 48 22 49 21 309,

Веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта.

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


Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку
застосування цього препарату.

5. Як зберігати препарат Феністил

Препарат Феністил слід зберігати при температурі нижче 25°С. Зберігайте флакон в упаковці.

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці.

Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці
та флаконі. Термін придатності означає останній день вказаного місяця.

Лікарські  засоби  не  слід  викидати  у  каналізацію  або  контейнери  для  побутових  відходів.
Запитайте  свого  фармацевта,  як  утилізувати  ліки,  які  більше  не  потрібні.  Така  поведінка
допоможе захистити навколишнє середовище.

6. Вміст упаковки та інша інформація

Що містить Феністил

- Діюча речовина препарату: диметиндену малеат. Один мілілітр препарату Феністил містить
1 мг диметиндену малеату.

- Допоміжні речовини: пропіленгліколь, бензойна кислота, динатрію едетат, динатрію фосфат
додекагідрат, лимонна кислота моногідрат, сахарин натрію, вода очищена.

Як виглядає препарат Феністил та вміст упаковки

Феністил – прозорий, безбарвний або злегка жовтувато-коричневий розчин у скляному флаконі
бурштинового  кольору  з  поліетиленовою  крапельницею  та  поліпропіленовою  кришкою,  що
загвинчується, або поліпропіленовою кришкою для захисту від дітей у картонній коробці.

Доступні упаковки: 250 мл і 100 мл.

Відповідальний суб'єкт:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

вул. Грунвальдзка 189

60-322 Познань

тел. 22 576 96 00

Імпортер:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraβe 4

80339 Мюнхен

Німеччина

Ця анотація була затверджена: березень 2021



Анотація, що додається до упаковки: інформація для пацієнта

Феністил, 1 мг/г, гель

Dimetindeni maleas

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить
важливу для пацієнта інформацію.

Завжди використовуйте цей препарат точно так, як описано в листку-вкладишу для пацієнта, або
за вказівками лікаря або фармацевта.

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

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, запитайте у свого фармацевта.

- Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти,
не зазначені в цій інструкції слід повідомити про це лікаря або фармацевта. Див. п. 4.

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

Зміст анотації:

1. Що таке препарат Феністил і для чого він використовується

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Феністил

3. Як приймати препарат Феністил

4. Можливі побічні дії

5. Як зберігати препарат Феністил

6. Вміст упаковки та інша інформація

1. Що таке препарат Феністил і для чого він використовується

Феністил  –  це  гель  для  нанесення  на  шкіру.  Феністил  містить  діючу  речовину  диметиндену
малеат, яка пригнічує дію гістаміну – сполуки, що відповідає за алергічні реакції.

Препарат, нанесений на шкіру, має місцеву протиалергічну дію, має сильну протисвербіжну дію
(за винятком холестатичного свербежу), зменшує набряклість та заспокоює подразнення.

Має  місцевоанестезуючі  властивості.  Він  охолоджує,  що  додатково  заспокоює  роздратовану
шкіру.

Показання до застосування:

Свербіж,  пов’язаний  із  захворюваннями  шкіри,  кропив’янка,  укуси  комах,  сонячні  опіки,
поверхневі опіки шкіри (першого ступеня).

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати препарат Феністил

У яких випадках не використовувати препарат Феністил

• якщо у пацієнта  алергія  на  діючу речовину або будь-які  інші  інгредієнти  цього  препарату
(перелічені в пункті 6),

• при опіках другого і третього ступеня.



Попередження та запобіжні заходи

• Якщо Феністил наноситься на велику ділянку шкіри, слід уникати впливу сонячних променів
на покриті ним місця.

• Повідомте лікаря у разі сильного свербіння або великих уражень.

• Якщо після 2 днів застосування препарату дітям та 7 днів застосування препарату дорослим
не настає покращення або стан пацієнта погіршується, зверніться до лікаря.

Якщо  ви  не  впевнені  щодо  використання  гелю  Феністил,  проконсультуйтеся  з  лікарем  або
фармацевтом перед його застосуванням.

Діти

Уникайте застосування препарату дітям раннього віку на великих ділянках шкіри, особливо у
випадках ран, опіків та запалень шкіри.

Препарат Феністил та інші лікарські засоби

Слід  повідомити  лікаря  або  фармацевта  про  всі  препарати,  які  пацієнт  приймає  зараз  або
приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати.

Вагітність і годування груддю

Зверніться за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат, якщо ви
вагітні або годуєте груддю, або якщо ви підозрюєте, що вагітні або плануєте завагітніти.

Не слід застосовувати препарат на великій ділянці шкіри, особливо у разі ран і запалень.

Не застосовувати на соски під час годування груддю.

Жінкам, які годують груддю, не слід застосовувати цей препарат на шкірі грудей, оскільки дитина
може проковтнути його з грудним молоком.

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів

Феністил,  який  застосовується  зовнішньо,  не  впливає  на  здатність  керувати  транспортними
засобами та експлуатувати механізми.

Препарат Феністил містить бензалконію хлорид

Препарат Феністил містить 0,050 мг бензалконію хлориду в кожному грамі гелю.

Бензалконію хлорид може подразнювати шкіру. Не застосовувати на слизовій оболонці.

Жінкам, які годують груддю, не слід застосовувати цей препарат на шкірі грудей, оскільки дитина
може проковтнути його з грудним молоком (див. «Вагітність та годування груддю»).

Феністил містить пропіленгліколь

Препарат Феністил містить 150 мг пропіленгліколю в кожному грамі гелю.

Пропіленгліколь може  викликати подразнення шкіри. Через вміст пропіленгліколю препарат не
слід застосовувати на відкритих ранах або великих ділянках пораненої або пошкодженої шкіри
(наприклад, опіки) без консультації лікаря або фармацевта.



3. Як приймати препарат Феністил

Завжди  використовуйте  цей  препарат  точно  так,  як  описано  в  інструкції  з  упаковки,  або  за
вказівками лікаря або фармацевта. У разі сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта.

Препарат призначений для нанесення на шкіру.

Зазвичай,  якщо лікар не  скаже інше,  препарат  слід  наносити 2-4 рази на день,  покриваючи
уражену і сверблячу шкіру тонким шаром гелю.

Передозування препарату Феністил

Повідомлень про передозування гелю Феністил, нанесеного місцево на шкіру, не надходило.

При проковтуванні препарату потрібно негайно звернутися до лікаря.

Якщо  є  сумніви  стосовно  застосування  препарату,  проконсультуйтеся  з  лікарем  або
фармацевтом.

Пропуск прийому препарату Феністил

Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.

4. Можливі побічні дії

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, хоча вони трапляються не
у всіх.

Невідома частота (не можна оцінити за наявними даними)

• Сухість шкіри.

• Відчуття печіння шкіри.

• Алергічні шкірні реакції, включаючи висипання та свербіж.

Повідомлення про побічні ефекти

Якщо у пацієнта виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не
зазначені в цьому листку-вкладі. слід повідомити про це лікаря або фармацевта. Про побічні
реакції  можна  повідомити  безпосередньо  в  Департамент  моніторингу  побічних  ефектів
лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та
біоцидів, Ал. Єрозолімське, 181C, 02-222 Варшава; тел.: + 48 22 49 21 301;

факс: + 48 22 49 21 309. Веб-сайт https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта.

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку
застосування цього препарату.

5. Як зберігати препарат Феністил

Не зберігати при температурі вище 25°C. Захищати від дії світла.

Препарат слід зберігати у непомітному та недоступному для дітей місці.

Не  використовуйте  препарат  після  закінчення  терміну  придатності,  зазначеного  на  упаковці.
Термін придатності означає останній день вказаного місяця.

Лікарські  засоби  не  слід  викидати  у  каналізацію  або  контейнери  для  побутових  відходів.
Запитайте фармацевта, як утилізувати лікарські засоби, які більше не потрібні. Така поведінка
допоможе захистити навколишнє середовище.

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


6. Вміст упаковки та інша інформація

Що містить препарат Феністил

- Діюча речовина препарату: диметиндену малеат. Один грам гелю містить 1 мг диметиндену
малеату.

- Допоміжні речовини: розчин бензалконію хлориду, натрію едетат, карбомер, натрію гідроксид
30%, пропіленгліколь, вода очищена.

Як виглядає препарат Феністил та вміст упаковки

Препарат Феністил – це охолоджуючий, нежирний гель без кольору та запаху

Доступні упаковки препарату представляють собою тубу, що містить 20 г, 30 г, 50 г, 80 г або 100  г
гелю, поміщену в картонну коробку.

Не всі об'єми упаковок можуть бути у продажу.

Відповідальний суб'єкт:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

вул. Грунвальдзка 189

60-322 Познань

тел. 22 576 96 00

Імпортер:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraβe 4

80339 Мюнхен

Німеччина

Дата останнього оновлення анотації: вересень 2021
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Текст для коробки 

 
Біологічно активна добавка  
Centrum Silver 50+  
Повний від А до Я 
ФОРМУЛА МУЛЬТИЕФЕКТ 
30 таблеток 
Таблетку легко ковтати 
 
 
Біологічно активна добавка  
Centrum Silver 50+  
Повний від А до Я 
№ партії: 
Найкраще спожити до: 
 
 
 
Біологічно активна добавка 
Centrum Silver 50+  
Повний від А до Я 
Щоб дізнатися більше про формулу Centrum Silver 50+, відвідайте www.witamina-centrum.pl 
 
 
 
МУЛЬТИВІТАМІН №1 У СВІТІ1 
Унікально розроблена формула для людей старше 50 років 
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ФОРМУЛА МУЛЬТИЕФЕКТ 

Енергія 

Імунітет 

Здорові очі 

Здорові кістки 

 
Енергія 
Містить вітаміни групи B (B1, B2, B6, B12), марганець і магній, які сприяють підтримці правильного енергетичного 
обміну. 
 
Імунітет  
Містить вітамін D, вітамін А, вітамін С, мідь, селен і цинк, які допомагають у належному функціонуванні імунної 
системи. 
 
Здорові очі 
Містить збалансовану суміш вітамінів А, В.2 і цинку, які допомагають підтримувати здоровий зір. 
 
Здорові кістки 
Містить кальцій, необхідний для підтримки здорових кісток. Крім того, вітаміни D і K допомагають підтримувати 
здорові кістки. 
 
Centrum Silver 50+ створений відповідно до потреб людей старше 50 років. 
Це повноцінний полівітамін із добре підібраним складом інгредієнтів. 
 
 
Склад: кальцій (кальцієві солі ортофосфорної кислоти); оксид магнію; L-аскорбінова кислота (вітамін С); 
наповнювачі: E 460, E 464, E1200; хлорид калію; DL-альфа-токоферил (вітамін Е); стабілізатор: E 1202; амід 
нікотинової кислоти (ніацин); кальцію D-пантотенат; заліза (II) фумарат; оксид цинку; сульфат марганцю; емульгатор: 
E 470b; засіб проти злипання: E 551, E 553b; бета-каротин (вітамін А); піридоксину гідрохлорид (вітамін В6); тіаміну 
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мононітрат (вітамін В1), рибофлавін (вітамін В2); свинячий желатин; рослинне (кокосове і пальмове) масло; сульфат 
міді (II); ретинілацетат (вітамін А); птероїлмоноглутамінова кислота (фолієва кислота); хром (III) хлорид; натрію 
молібдат (VI); йодистий калій; D-біотин; селенат (VI) натрію; філохінон (вітамін К); антиоксидант: E 321; 
холекальциферол (вітамін D); ціанокобаламін (вітамін В12); барвники: E 171, E 153. 
 
 
 
Біологічно активна добавка 
Centrum Silver 50+  
Повний від А до Я 
Дієтична добавка з вітамінами та мінералами для людей старше 50 років 
 
 
Рекомендований прийом: 1 таблетка на день. Не перевищувати рекомендованої добової норми. Збалансоване 
харчування і правильний спосіб життя важливі для функціонування людського організму. Дієтичну добавку не може 
використовуватися як аналог (замінник) збалансованої дієти. Упаковка захищена алюмінієвою фольгою під кришкою. 
Не використовуйте, якщо фольга пошкоджена перед першим відкриттям. Після використання ретельно закрийте 
упаковку. 
Протипоказання: алергія або гіперчутливість до будь-якого з інгредієнтів.  
Номер партії та дата мінімального терміну придатності: збоку коробки. 
Умови зберігання: тримати в недоступному для маленьких дітей місці; при температурі до 25°С; захищати від світла 
і вологи. 
 
 
Виготовлено в Італії для 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp z o.o. 
Грюнвальдська 189 
60-322 Познань 

Гаряча лінія для споживачів: 800 702 849 
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Email: produkty.zapytanie@gsk.com 

 
Логотип GlaxoSmithKline 
 
1Centrum є найбільш продаваним брендом полівітамінів у світі за даними IQVIA від 12/2019 
 
30 таблеток Вміст нетто: 37 г 
 
 
Одна таблетка містить: % RWS* 

Вітамін А  
 

800 мкг 100 % 

Вітамін E  18 мг 150 % 

Вітамін C 120 мг 150 % 

Вітамін К 30 мкг 40 % 

ВІТАМІН B1 (Тіамін)  1,65 мг 150 % 

ВІТАМІН B2 (Рибофлавін)   2,1 мг 150 % 

ВІТАМІН B6 2,1 мг 150 % 

ВІТАМІН B12 3 мкг 120 % 

Вітамін D 5 мкг 100 % 

Біотин 75 мкг 150 % 
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Фолієва кислота 300 мкг 150 % 

Ніацин  24 мг 150 % 

Пантотенова кислота 9 мг 150 % 

Кальцій 162 мг 20 % 

Фосфор 125 мг 18 % 

Магній 100 мг 27 % 

Цинк 5 мг 50 % 

Йод 100 мкг 67 % 

Мідь 0,5 мг 50 % 

Марганець 2 мг 100 % 

Хром 40 мкг 100 % 

Молібден 50 мкг 100 % 

Селен 45 мкг 82 % 

Залізо 2,1 мг 15 % 

* Референтні значення поживних речовин 
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Продукт: Centrum Ona (30’)  

 

Текст на картонній коробці 

Дієтична добавка 
Centrum ONA  

30 таблеток 

ФОРМУЛА МУЛЬТІЕФЕКТ  
 
Дієтична добавка з вітамінами і мінералами для жінок 
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 
Centrum ONA 
Номер партії: 
Найкраще спожити до: 
 
Дієтична добавка з вітамінами і мінералами для жінок  
Дієтична добавка 
Centrum ONA  
Щоб дізнатися більше про Centrum ONA, відвідайте сторінку www.witaminy-centrum.pl 
 
 
МУЛЬТИВІТАМІН №1 У СВІТІ* 
Все, що потрібно 
Спеціально створено для жінок  
Підтримує харчові потреби жінок  
Вивільнення енергії 
Імунітет 
Здорове волосся, шкіра та нігті 
Здорові кістки 
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Centrum ONA – це спеціально розроблена формула, яка відповідає потребам жінок у харчуванні. Слід приймати по 
одній таблетці щодня протягом року. 
Для отримання додаткової інформації відвідайте www.witamina-centrum.pl 
 
Підтримує харчові потреби жінок  

Містить високий рівень кальцію, заліза та фолієвої кислоти. 
 
Вивільнення енергії 
 
Містить вітаміни групи B (B1, B2, B6, B12), залізо, марганець і магній, які сприяють підтримці правильного 
енергетичного обміну. 
Імунітет 

Містить вітамін D, вітамін А, вітамін С, фолієву кислоту, мідь, селен і цинк, які допомагають у належному 
функціонуванні імунної системи.  

Здорове волосся, шкіра та нігті  

Вітамін біотин і цинк, які допомагають підтримувати здоров’я шкіри та волосся. Селен допомагає зберегти нігті 
здоровими. 
Здорові кістки 

Містить кальцій, необхідний для підтримки здорових кісток. Крім того, вітаміни D і K допомагають підтримувати 
здоров'я кісток. 

Склад: кальцій (кальцієві солі ортофосфорної кислоти), карбонат кальцію, оксид магнію, наповнювачі: E 460, E 464, 
E1200; L-аскорбінова кислота (вітамін С); засоби проти злипання: E 468, E 551, E 553b, заліза фумарат (II); DL-
альфа-токоферилацетат (вітамін Е); амід нікотинової кислоти (ніацин); кальцію D-пантотенат; оксид цинку; сульфат 
марганцю; емульгатор: E 470b; піридоксину гідрохлорид (вітамін B6); рибофлавін (вітамін B2); свинячий желатин; 
тіаміну мононітрат (вітамін B1); бета-каротин (вітамін А); рослинне (кокосове і пальмове) масло; сульфат міді (II); 
ретинілацетат (вітамін А); птероїлмоноглутамінова кислота (фолієва кислота); хром (III) хлорид; натрію молібдат; 
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йодистого калію; селенат натрію; D-біотин; антиоксидант: E 321; філохінон (вітамін К); холекальциферол (вітамін D); 
ціанокобаламін (вітамін B12); барвники: E 171, E 120, E 133. 

 

Дієтична добавка 
Centrum ONA  
Повний від А до Я 
Дієтична добавка з вітамінами і мінералами для жінок  
 
Рекомендований прийом: 1 таблетка на день. Не перевищувати рекомендованої добової норми. Збалансоване 
харчування і правильний спосіб життя важливі для функціонування людського організму. Дієтичну добавку не може 
використовуватися як аналог (замінник) збалансованої дієти. 
Упаковка захищена алюмінієвою фольгою під кришкою. Не використовуйте, якщо фольга пошкоджена перед 
першим відкриттям. Після використання ретельно закрийте упаковку. 
Протипоказання: алергія або гіперчутливість до будь-якого з інгредієнтів. Не рекомендується застосовувати 
вагітним жінкам. 
Номер партії та дата мінімального терміну придатності: збоку коробки. 
Умови зберігання: тримати в недоступному для маленьких дітей місці; при температурі до 25°С; захищати від світла 
і вологи. 
 
*Centrum є найбільш продаваним брендом полівітамінів у світі за даними IQVIA від 12/2019 
30 таблеток Вміст нетто: 47 г 

 

 
Логотип GlaxoSmithKline  
 
Виготовлено в Італії для 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp z o.o. 
Грюнвальдська 189 



  Change name: MAH, EAN and regulatory changes 
after JV to GSK Consumer Healthcare 23.04.2021 

 
60-322 Познань 

Гаряча лінія для споживачів: 800 702 849 
Email: produkty.zapytanie@gsk.com 

 
Одна таблетка містить: % RWS** 

Вітамін А  
 

667 мкг 83% 

Вітамін E  16 мг 133% 

Вітамін C 80 мг 100% 

Вітамін К 24,5 мкг 33% 

Вітамін B1 (Тіамін) 1,32 мг 120% 

Вітамін B2 (Рибофлавін) 2,1 мг 150% 

Вітамін B6 2,1 мг 150% 

Вітамін B12 3 мкг 120% 

Вітамін D 10 мкг 200% 

Біотин 62,5 мкг 125% 

Фолієва кислота 300 мкг 150% 



  Change name: MAH, EAN and regulatory changes 
after JV to GSK Consumer Healthcare 23.04.2021 

 
Ніацин  16 мг 100% 

Пантотенова кислота 7,5 мг 125% 

Кальцій 320 мг 40% 

Фосфор 105 мг 15% 

Магній 100 мг 27% 

Залізо 10 мг 71% 

Йод 100 мкг 67% 

Мідь 0,5 мг 50% 

Марганець 2 мг 100% 

Хром 40 мкг 100% 

Молібден 50 мкг 100% 

Селен 30 мкг 55% 

Цинк 5 мг 50% 

* Референтні значення поживних речовин 
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Centrum Junior 30 tabs  

 

Текст на картонній коробці 

 
Дієтична добавка 
Centrum Junior  
від А до Я 
Не містить барвників 
 
30 пастилок 
 
 
Centrum Junior від А до Я 
Номер партії: 
Найкраще спожити до: 
 
 
Centrum Junior від А до Я 
www.witaminy-centrum.pl 
 
 
Дієтична добавка з вітамінами та мінералами для дітей від 4 років.  
 
Імунітет 
 
Вивільнення енергії 
 
Розвиток когнітивних здібностей 
 
Здорові кістки 
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Не містить барвників. Містить підсолоджувачі. 
 
Centrum Junior – це збалансована формула вітамінів і мінералів, спеціально розроблена у формі пастилок для дітей. 
 
Імунітет 
Містить вітамін D, який сприяє нормальному функціонуванню імунної системи у дітей. 
 
Вивільнення енергії 
Містить вітамін В1, який сприяє правильному обміну вуглеводів і вивільненню енергії. 
 
Розвиток когнітивних здібностей 
Містить залізо, яке сприяє правильному розвитку когнітивних функцій у дітей. 
 
Здорові кістки 
Містить вітамін D, необхідний для правильного росту і розвитку кісток у дітей. 
Склад: підсолоджувач (ксиліт), оксид магнію, кальцій (кальцієві солі ортофосфорної кислоти), L-аскорбінова 
кислота (вітамін C), регулятор кислотності (E 330), мальтодекстрин, емульгатори (E 470b, E 570), агент проти 
злипання (E 551), заліза фумарат (II), наповнювач (E 460), пальмова олія, DL-альфа-токоферилацетат (вітамін E), 
ароматизатор, модифікований харчовий крохмаль, нікотинамід, оксид цинку, хлорид калію, D-пантотенат кальцію, 
підсолоджувач (E 951), свинячий желатин, сульфат марганцю, крохмаль, тіаміну мононітрат (вітамін B1), піридоксину 
гідрохлорид (вітамін В6), ретинілацетат (вітамін А), рибофлавін (вітамін В2), птероїлмоноглутамінова кислота 
(фолієва кислота), D-біотин, селенат натрію (VI), антиоксидант (E 321), філохінон (вітамін K), холекальциферол 
(вітамін D), ціанокобаламін (вітамін B12). 
Країна походження основного компонента – Фінляндія. 
Дієтична добавка  
Centrum Junior  
від А до Я 
 
Рекомендований прийом: 1 таблетка для смоктання на день. Не перевищувати рекомендованої добової норми. 
Безглютеновий продукт. Збалансоване харчування і правильний спосіб життя важливі для функціонування 
людського організму. Дієтичну добавку не може використовуватися як аналог (замінник) збалансованої дієти. 
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Протипоказання: алергія або гіперчутливість до будь-якого з інгредієнтів.  
Попередження: містить підсолоджувачі. Містить аспартам (джерело фенілаланіну). Не застосовувати пацієнтам 
з фенілкетонурією. Надмірне споживання може мати проносний ефект. 
Упаковка захищена алюмінієвою фольгою під кришкою. Не використовуйте, якщо фольга пошкоджена перед 
першим відкриттям. Після використання ретельно закрийте упаковку. 
Номер партії та дата мінімального терміну придатності: збоку коробки. 
Умови зберігання: тримати в недоступному для маленьких дітей місці; при температурі до 25°С; захищати від світла 
і вологи. 
 
Виготовлено в Італії для 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp z o.o. 
Грюнвальдська 189 
60-322 Познань 

Гаряча лінія для споживачів: 800 702 849 
Email: produkty.zapytanie@gsk.com 

логотип GlaxoSmithKline 
 
 
30 пастилок Вміст нетто:  56 г 
 

  
Одна таблетка містить % RWS* 

Вітамін А  330 мкг 41 % 
Вітамін E  5 мг 42 % 
Вітамін C 50 мг 63 % 
Тіамін (Вітамін B1) 0,5 мг 45 % 
Рибофлавін (Вітамін B2) 0,5 мг 36 % 
Вітамін B6 0,5 мг 36 % 
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Вітамін B12 1 мкг 40% 
Вітамін D 3 мкг 60 % 
Біотин 50 мкг 100 % 
Фолієва кислота 200 мкг 100 % 
Ніацин  5 мг 31 % 
Пантотенова кислота 2,5 мг 42 % 
Цинк 2,8 мг 28 % 
Марганець 0,5 мг 25 % 
Селен 12,5 мкг 23 % 
Залізо 4,5 мг 32 % 

* Референтні значення поживних речовин 
 
 


