КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
ТРОСАН
Лозартан 50 мг або 100 мг
в таблетках

Реєстраційні посвідчення
UA/11737/01/01, UA/11737/01/02, UA/11737/01/03

БІСОПРОЛОЛ
АУРОБІНДО

Бісопролол 2,5 мг, 5 мг або 10 мг
в таблетках

Реєстраційні посвідчення
UA/16250/01/01, UA//16250/01/02, UA//16250/01/03

КАРВЕДИЛОЛ
АУРОБІНДО

Карведилол 6,25 мг, 12,5 мг або 25 мг
в таблетках

Реєстраційні посвідчення
UA/15796/01/01, UA/15796/01/02, UA/15796/01/03

КАРДАК
Симвастатин 10 мг, 20 мг або 40 мг
в таблетках

Реєстраційні посвідчення
UA/11834/01/01, UA/11834/01/02, UA/11834/01/03

СКОРОЧЕНІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ТРОСАН. діюча речовина: лозартану калію. Лікарська форма.
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. 1 таблетка містить
25 мг або 50 мг, або 100 мг. Фармакологічні властивості.
Лозартан — синтетичний антагоніст рецепторів ангіотензину ІІ
(типу АТ1). Ангіотензин ІІ чинить потужну судинозвужувальну
дію, є первинним гормоном ренін-ангіотензинової системи
та важливим чинником, що визначає патофізіологічні
механізми гіпертензії. Показання. Лікування есенціальної
гіпертензії у дорослих та дітей віком від 6 років. Складова
антигіпертензивної терапії при лікуванні захворювання нирок
у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом
ІІ типу та протеїнурією ≥ 0,5 г/добу. Лікування хронічної
серцевої недостатності (у пацієнтів віком ≥ 60 років) у випадках,
коли лікування інгібіторами АПФ неможливе внаслідок
непереносимості, особливо внаслідок появи кашлю або при
наявності протипоказань. Пацієнтам із серцевою недостатністю,
стан яких при прийомі інгібіторів АПФ є стабільним, призначення
Тросану не є доцільним. Під час лікування хронічної серцевої
недостатності стан пацієнтів повинен бути стабільним, фракція
викиду лівого шлуночка повинна становити ≤ 40 %. Лікування
пацієнтів з артеріальною гіпертензією з гіпертрофією лівого
шлуночка, що підтверджена результатами ЕКГ, з метою зниження
ризику виникнення інсульту. Побічні реакції. Запаморочення,
вертиго (часто); сонливість, головний біль, безсоння, м’язові
судоми (нечасто). Пальпітація, стенокардія, тахікардія (нечасто).
Симптоматична гіпотензія. Абдомінальний біль, запор, диспепсія
(нечасто). Кашель, нежить, синусит, фарингіт, інфекція верхніх
дихальних шляхів. Астенія, слабкість, набряки (нечасто).
Запаморочення (часто). Вертиго (часто). Загальні розлади.
Астенія/слабкість (нечасто). Запаморочення, головний біль
(часто). Парестезія (рідко). Синкопе, фібриляція передсердь,
інсульт (рідко). Гіпотензія, включаючи ортостатичну гіпотензію
(нечасто). Задишка (нечасто). Діарея, нудота, блювання (нечасто).
Кропив’янка, свербіж, висипання (нечасто). Астенія/підвищена
втомлюваність (нечасто). Зростання рівня сечовини крові,
креатиніну і калію сироватки крові.
Категорія відпуску. За рецептом.

КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО. діюча речовина: карведилол;
Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.
1 таблетка, містить 6,25 мг або 12,5 мг, або 25 мг.
Фармакологічні властивості. Карведилол є неселективним
b-блокатором з антиоксидантними властивостями. Його
незначний вазодилатуючий ефект головним чином проявляється
через селективну блокаду a1-рецепторів. Завдяки вазодилатації
карведилол дещо знижує периферичний судинний опір. Крім
того, він пригнічує активність ренін-ангіотензин-альдостеронової
системи за допомогою блокади β-адренорецепторів. Карведилол
не має власної симпатоміметичної активності і подібно
до пропранололу виявляє мембраностабілізуючу властивість.
Карведилол є двостереоізомерним рацематом. Блокування
адренергічних рецепторів β1 і β2 відбувається в основному завдяки
енантіомеру S(-). Карведилол є потужним антиоксидантом
і поглиначем вільних радикалів. Показання. Есенціальна
гіпертензія.
Хронічна
стабільна
стенокардія.
Хронічна
стабільна серцева недостатність помірного та тяжкого ступеня,
як додаткова терапія. Побічні реакції. Запаморочення, головний
біль, підвищена втомлюваність, непритомність, дискінезія,
парестезія, гіпестезія, вертиго, порушення сну, депресія.
Порушення зору, зниження сльозовиділення, подразнення очей,
сухість очей. Нудота, діарея, блювання, запор, біль у животі,
мелена. Брадикардія, ортостатичні реакції, AV-блокада, напади
стенокардії, погіршення серцевої недостатності, посилене
серцебиття, ортостатична гіпотензія, артеріальна гіпертензія,
набряк ніг, судоми, гіпотензія. Алергічна екзантема, шкірний
свербіж, кропив’янка, реакції, які нагадують плескатий лишай,
поява псоріатичних бляшок або загострення псоріатичного
процесу, підвищене потовиділення, алопеція, періодонтит,
алергічні реакції, анафілактичні реакції; дерматит, підвищена
пітливість, алопеція, гіперемія, висипання, гіпонатріємія,
анорексія/зниження маси тіла. Порушення периферичного
кровотоку, тромбоцитопенія, лейкопенія, анемія.
Категорія відпуску. За рецептом.

БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО. діюча речовина: бісопрололу
фумарату. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою. 1 таблетка містить 2,5 мг або 5 мг, або 10 мг.
Фармакологічні
властивості.
Бісопролол — активний
високоселективний
блокатор
b1-адренорецепторів,
без
внутрішньої симпатоміметичної активності і клінічно виражених
мембрано-стабілізуючих властивостей. Бісопролол має дуже
низьку спорідненість із b2-рецепторами гладкої мускулатури
бронхів і судин, а також із b2-рецепторами ендокринної
системи. Таким чином, бісопролол не повинен впливати
на опір дихальних шляхів і b1-адренорецепторів поширюється
за межі терапевтичного діапазону доз. Показання. Лікування
стабільної хронічної серцевої недостатності із систолічною
дисфункцією лівого шлуночка, у комбінації з інгібіторами АПФ,
діуретиками, у разі необхідності — серцевими глікозидами.
Побічні реакції. Часто: погіршення серцевої недостатності.
Нечасто:
порушення
атріовентрикулярної
провідності.
Запаморочення, головний біль. Непритомність. Зниження
сльозовиділення (потрібно враховувати при носінні контактних
лінз). Дуже рідко: кон’юнктивіт. Рідко: погіршення слуху.
Нечасто: бронхоспазм у пацієнтів із бронхіальною астмою або
обструктивними захворюваннями дихальних шляхів в анамнезі.
Рідко: алергічний риніт. Часто: шлунково-кишкові розлади, такі
як нудота, блювання, діарея, запор. Рідко: реакції гіперчутливості
(свербіж, почервоніння, висипання). Дуже рідко: алопеція. При
лікуванні β-блокаторами можливе погіршення стану хворих на
псоріаз у вигляді псоріатичного висипання. Нечасто: м’язова
слабкість, судоми. Часто: відчуття холоду або оніміння в кінцівках,
артеріальна гіпотензія. Нечасто: ортостатична гіпотензія. Часто:
астенія, втомлюваність. Нечасто: порушення сну, депресія. Рідко:
нічні кошмари, галюцинації.
Категорія відпуску. За рецептом.

КАРДАК. діюча речовина: симвастатин; Лікарська форма.
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. 1 таблетка, містить
10 мг, або 20 мг, або 40 мг. Фармакологічні властивості.
Симвастатин є неактивним лактоном, що легко гідролізується,
перетворюючись in vivo до бета-гідроксикислоти, потужного
інгібітору ГМГ-КоА-редуктази. Гідроліз відбувається головним
чином у печінці; швидкість гідролізу в плазмі людини дуже мала.
Фармакокінетичні властивості оцінювались за участю дорослих.
Фармакокінетичні дані щодо дітей та підлітків відсутні. Показання.
Гіперхолестеринемія. Лікування первинної гіперхолестеринемії
або змішаної дисліпідемії, як доповнення до дієти, коли відповідь
на дієту та інші немедикаментозні засоби лікування (наприклад,
фізичні вправи, зниження маси тіла) є недостатньою. Лікування
гомозиготної сімейної гіперхолестеринемії, як доповнення до
дієти та іншого ліпідознижувального лікування (наприклад,
аферезу ліпідів низької щільності) або якщо такі методи лікування
не є належними. Серцево-судинна профілактика. Зниження
серцево-судинної смертності та захворюваності у пацієнтів
з явною атеросклеротичною серцево-судинною хворобою або
цукровим діабетом, з нормальними або підвищеними рівнями
холестерину, як додаткова терапія для корекції інших факторів
ризику та до іншої кардіопротективної терапії. Побічні реакції.
Рідко: анемія. Дуже рідко: безсоння, депресія. Рідко: головний
біль, парестезія, запаморочення, периферична невропатія. Дуже
рідко: порушення пам’яті. Рідко: запор, абдомінальний біль,
метеоризм, диспепсія, діарея, нудота, блювання, панкреатит.
Рідко: гепатит/жовтяниця. Дуже рідко: летальна та нелетальна
печінкова недостатність. Рідко: висип, свербіж, алопеція. Рідко:
міопатія* (включаючи міозит), рабдоміоліз з або без гострої
ниркової недостатності, міалгія, м’язові спазми.
Категорія відпуску. За рецептом.

Інформація призначена для фахівців в галузі охорони здоров’я.
Повна інформація про препарати міститься в інструкції для медичного застосування препаратів.
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