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IIICTPУкцIя
Для МeДичIloгo зaстoсyBaння лiкapськогo зaсoбy

ДРoTABЕPиII
(DRoTAvЕRlNЕ)

Сюlаd:
d i юн а pе u oв u н а'. ДpoTaBеритry гiдpoхлoрид:
1 мл пpепapaтy мiстить .цpoTaBеpиI{y Гlдрoxлopидy (y пeprрaхyвaннl нa
вiльнy вiд етaнoлy pенoвинy) 20 мг;
donoмiэюнi pенoвuнu: eTaнoг 96 Уo, нaтpito метaбicульфiт (E 22з)' вoлa 'цля

Лiкapськa формa. Poз.rин для iн'eкцiй.
Оснoвнi фiзuкo.хiмiннi влаcmuвоcmi: пpoзopa piдинa
кoльopy.

ФapмaкотеpапeBTиЧ}lа грyпa. Пpепapawl ДIIя лiкyвaння
IIIлyIlкoBo-киIIIкoBoгo трaктy. .{poтaвеpин. Кoд ATХ A03A

Ф аpлt сlкoлo ziн н i вла c mu в o cttli'
Фаpл,tакoduнамlкa. .{poтaвepин _ пoхiдне iзохiнoлiнy, який чинить сп.BМoл1тиrlнy .цlю нa
гЛa,цкy Мyскyлaтypy IliЛяxoМ пpигнiuення дii феpментy фoсфолiестеpази IV (Ф,{Е IV)' щo
спpичиEяe збiльrпення кoнцентpaцii цAМФ i, зaB.цяки iнaктивaцii Лeгкoгo Лal{ц}oжкa кll{aзи
мioзинy (МLCK)' до.poзолaблення глa.цкoгo м,язa.
In vitro ДpoтaвеpиIl пpигнivye лiто феpмеrrтy ФДЕ Iv i не впливae нa дiro iзoфepментiв

фoофoдieстеpaзи III (Ф!Е III) i фocфoдiеcтеpaзи v (ФДЕ V). ФДЕ IV мaе велике

фyнкцioна,rьне зI{aчrIII{я.цля знижeнIIя окopouyвaльнoТ aктивнoстi ГЛaдкиx м'язiв' тoмy
вибipкoвi iнгiбiтopи uьoгo феpментy МoжyТЬ бути кoрисними д,тя лiкyвaння хвopoб. якi

cyпpoвoджyIоTься опacTичIlиМ сиI{.цpoМоМ.
У клiтинaх глaдких м,язiв мioкapдa тa сy.циIr цAМФ гiдpoлiзyeтьcя з.цeбiльшIoгo iзoфepментoм
Ф,цЕ III, тoМy дрoТaвeрин e ефективниМ опaзМoЛiтияним зaсoбoм, який I{е Мaс зI{aчI]их

пoбiЧних эфектiв iз бoкy сеpЦeвo-су.пиннoi сиcтeМи тa сильнoi тepaпевтиннoi дii нa цю

оистеМy.
.{poтaвеpин ефективний пpи сIlaзMax глaдкоi мускулaтypи як нrpвoвoгo, тaк..i м,язoвoгo

,о*o'ц,oJ'n". ,(poтaвеpин ,цr€ нa глaдкy MyскyЛaTypy IIIлyнкoBo-кипткoвоТ, бiлiapноi,

ceчoстaтевoi тa оудинноi сItсTeМ, flезaлехtвo вiд типy Тxньoi aвтoнoмнoi iннеpвaцii.
Biн пoсилroe кpoвooбiг у ткaни}taх зaвдяки свoiй з,цaтностt рoзIIIиpIoBaти cУДL\11I4.

!iя дpoтaзepинy cильвirпa зa дirо пaпaвеpинy' aбcopбцiя бiльrп rцви.цкa тa поBI{a, B1}t MeнЦIе

зв'язустьcя з бiлкaми cировaTки кровi. Пеpeвaгolo .црoTaвеpиI{y r тaкo)к тr' цIo, нa вiдмiну вiд

IlaпaBrpиi{y, пicля йoго пaреI{TеpfuIЬнoГo BBедеI{ня Ilе спoсTерlГaeTЬся Taкoгo пot}lЧIioГo

ефектy' як стиМyЛяцiя диХaтIIlя.
Фаpл,tакoкiнеmuкс. flрoтaвepиIl IIIBидкO тa пoвнicттo aбcoрбyстьоя пiоля пapентеpаJlЬ}lогo

BведoIIнЯ. Biн висoкorо мiporо (95-98 o%) зв'язyсться з бiлкaми плaзми кpoвi, oсoбливо з

aльбyмiнoм, гaМa- тa бетa-глoбy.пiнaми. Пiоля пеpBиIIнoгo МетaбoЛiзМy 65 o% введеноi дoзи
нa,цxoдиTь Дo кpoвooбiry Р IrозМiI{еI{oМy виглядi.
Mетaбoлiзyeтьcя в печiнцi. Haпiвпepioд бiолoгiчнoгo iонyвaння стaIIoвитЬ 8-10 гo'цин'

ЗATBЕP]I}кЕHO
Haкaз MiнiстеpстBa oхoрoIlи

100 %o бeзвoднy тa

iн'eкцiй.

зeлeнyBaTo-}кoBтoго aбo )I(oBToГo

фyнкцioнaльних пopyrпень з бокy
D02.



Зa.72 гoДинll ДpoтaBеpиIr прaкTичнo пoвнiстто BиBo.цитЬcя з opгaнiзму, пoнa'ц 50 o/o виьoДtlтьcя
iз оечeю тa пpиблизнo з0 % - з ка'лoМ. B ocнoвнoмy ,црoтaBериI{ BиBо.циTЬoя y фopмi
метaбoлiтiв. v незмiнеtтoмv вигля,II1 в сеЧ1 I{е BИЯBIIЯе"tЬcЯ.

Клiнiчнi xаpaкTepиrтики.
Пoказання.
Cпaзми глaдкoi Мycкyлaтypи, пoв'язaнi з зaхвoрIoBalrнями бiлiapнoгo TрaкTy: Хoлецистoлiтiaз'
хoлaнгioлiтiаз. хoлeцисТит. ПериxoЛецисTит. xoлaнгiт' пaпiлiт'
Cпaзми глaдкoi мycкyлaтypи пpи зaхBopIoBatIIIях cечoBoго тpaкry: нeфpoлiтiаз, 1pетpoлiтiaз,
пiслiт. цистит. тенeзми сенoвoгo мiхypa.
Як .цoпoмiхtне ЛiкyвaнIrя (кoли зaстoсyвaнIrя пpеПapaтy y BиГЛЯДi Тaблетoк немoжливе):
.Iтри cпaзМaХ глa'цкoi Мycкyлaтypи IIIлyIiкoвo.киIIIкoBoгo тpaкTy: виpaзкoвa хвopoба пrлyнкa

тa .цвaнaдцЯTипа,toi киrпки, гacтpит, кap'цio- Talaбo пiлopoспaзм, ентерит. кoлiт;
. пpи гilIeкoлoгivних зaхвoproвalIl{ях: .циcMеI{opeя.

Пpomuпoказання.
. ПiдBищeнa iн.цивiДyaльнa нyтливiсть Дo дiroчoi pеЧoвиI{и aбo дo кoмпoнеIlт1в пpепapaTy
(ocобливo дo метaбiсyльфiтy нaтpiro);
. тяжкa пeчiнкoBa' I{иpкoBa' сеpЦевa т{е.цocтaтнicть (синдpоМ Malloгo crрцеBoгo викидy).

Bзаeлlodiя з iнluшиa лiкttpськalпш зacoба,,ltu mа iнlui вadu взаeлlodiЙ.
Пiдсилтoс eфекT iнIrIих cпазмoлimuкiв (y тoму чtlcлi л,t.хoлiнoблoкаmopiв) Ta apTеpiaлЬнy
гiпoтeнзiто, сIIpичиI{еIIy mpuцuклiннulu,tu анmudеnpеcанmамu' хirliduнoлl' нoвoкаI|наlt,lidoм'
Зменптyе aнтипapкiнcoнivнy лiro лeвodoпu, I]ocиЛIoючи Пpи цЬoМy ригiднiоть тa TpeМop.
Змeнrпye опaзМoгеI{т{y aктивнiсль л,topфiну.
Фенoбаpбimал пiдвищye BиpФКrI{iсTЬ cпaзмoлiтичнoi Дii дрoтaBеринy.

Оc o бл uв o cmi з oc mo cу в аIrня.
Чepeз pизик BиникнеIlIlя кoлапсy пpи внyщiшн ьoвенt|ovy введеннi пpепаpaтy пaшiснт
IIoBиIIеII зIIaxo'циTиcя y гopизoI{TаJIьIioМу ПoЛожеIIнi. Зaотoсoвyвaти з oбеpe)кI{icтro при
apтepiaльнiй гiпoтeнзii'
Пpепapaт мiстить метaбicyльфiт, який Мoже cпpичиIIяти peaкцiТ aлергiuнoгo ТиIIу. BклIoчaючи
cиМпToМи aнaфiлaкти.rнoго IIIoкy тa бpoнхocпaзм y чyTлиBих пaцieнтiв, ocoбливo тих, хTo Мaс
в aнaмнезi бpoнxiальнy aстмy aбo aлеpгiro. У paзi пiдвищeнoi ч}тливoстi лo метaбicyльфiтy
нaтpiтo слiд yникaTи пapeнтep.rлЬIloгo введеIlI{я пpeпapaTa'
Cлiд бри oбepe>кними Пpи lтapeнтepaлЬIIoМy BведеIrнi препapaтy вaгiтним (Див. poздtл
<Зacтoсyвaння y пepioд вaлiтнoотi aбo годyвaння гpyддIo))).
З oбеpежнicтю зacтocoByBaTи пpи Bиpa)I(el{oМy aтерoоклrpoзi кopoнapниx apтeрiй, а,цeнoмi
передмiхypoвoi залoзи.
Пpепapaт мiстиTЬ eTaНoIl (96 уo).

Заcmocування у nеpiod ваzimнoсtпi абo zodування zpуddlo.
Пpeпapaт з oбеpежнiстro зaстoсoByBaти у пеpioд вaгiтнoстi. 'Ilрoтaвеpин не слiл зaстoсoвyвaти
пi,ц чaс пoлoгiв.
Чеpeз вiдсyтнiсть .цoстaтнiх Дalrих y пеpioд гoдyвaнI{я грy.ц.Щo зaсTocyBaн}ш пpeпapaтy Irе

рекoMеll,цyeTься.

Зdаmнiсmь вmuваIrШ на u,вudкicmь pеакцii' npu кеpуваrtlti авmompанcnopmoлl абo iншuмu
мeханiзлlамu.
Пiд нaо лiкyвaнIrя рекoМrнДy€тЬся yтpип,{yBaТиcя вiД кrpyBaння aBтoтрaнспopтом aбо iнrпими

мexagiзмами пiсля пapентеpальiroГo (oоoбЛиBo внyщiiпньoвенногo) введення.
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Сnociб заctпocуваннл mа doзu'
Пpизнauaти dopocлшм внyгpirшньом'язoвo' зaзвинaй cеprдI{я дoбoвa дoзa стaнoвить 2-12 мл
(40-240 мг)' poзпoдiленa нa 1-3 ввeДення.
Пpи zoсmpuх кoлiках удopoслиХ пaцieнтiв iз кoнкpементaми y сечoBих aбо жoвчниx rпляxax
BBoдятЬ 2-4 мл (40.80 мг) внутpiшньoвеннo пoвiльнo.

Лimu.
Пpепapaт нe засТoсoByвати .цiтям.

Пepеdoзування.
Сuлlnmoмu. Пoсилення побiчниx eфектiв Ilpепapaтa, мoжливi рoзвитoк aтpioвентpикyляpноi
блoкa.ци, пpигнivення ,циxa;IЬнoгo цeтITpy, пopyшellня сepцeвoгo pитМy тa пpoвiднoстi, в тому
чиcлi iз пoвнoтo блокaдoio нilкoк пyткa Гica Ta зyпиIlкoЮ copця' якa можe бyти летaльною.
JIiкування: вi,цмiнa пpепapaTy' pеTeльIIе cllocтеprжrIlня лiкaря, сиMЛToMaTичнa Ta
пiдтpимyro.ra теpaпiя.

Пoбivнi pеокцit'
Tpавнuй mpакm: с1xicть y poтi, нyлoтa, блroвaння, залop'
Hеpвoва cuспe^4а: гoловний бiль, зaтraмopo.reння, бeзcoння.
Cepцeвo-суduнна cuсmeма: тaxiкapДiя, apттгмii, apтеpiaльнa гiпoтeнзiя, МoжЛиBий рoЗBитoк
aтpioвентpтпqyляpЕo1 блoкa.щr'
Iмунна сucmел,ta. a,теpгiннi pеal{цii, BклIочaIочи aнaфiлaксiro (y т. v. aнaфiлaктичний rпoк з
летil,'IЬIlиМи Ta нeЛетaлЬниМи нaслiдкaми при зaсТoсyBaiIнi iн'скцiйнoi фоpми, нaбpяк Квiнко),
приПЛиви кpовi дo oбли'тяя, нaбpяк слизoвoi нoсa, бpoнхоспaзм, пpoпaониuя, oзноб,
пiдвиш{ення TеMпеpaтypи тiлa, слaбкiсть. осoбливо y паl1iснтiв З пiдBиЩеtloЮ нyтливiстю дo
метaбicyльфiтy; пlкipнi BиcипaнI{я' а"тeргiнвi деpМaтиTи' свеpбiж, крoпив'яI{кa.
Пpепapaт мicтить метaбicyльфiт, якиit Мoже cпpичиI{яти peaкцii aлеpгivlloГo типy, вкЛIoчaюЧи
сиМптoМи aнaфiлaктиvнoгo IIIoкy Ta бpoнxoспaзМ y чyтЛивиХ пaцieнтiB, ocoбливo TиX, хTo Мae
в aнaмнезi бpoнхiа.гrьну aстмy aбo a,rеpгito.
,\uхалъна Cuсmе.J|4а: пpигнiuення диxaлЬIloгo цeнтрy (в oсI{oBIloМу пpи BнyTplIIIнЬoBеIlI{oМу
введeннi).
Заеальнi nopуu'teння mp peакцii у мiсцi ввеdення: мiоцевi реaкцii y мiоui BBедеI{ня iн'скцi].

Tepмiн npudatпнocmi. З poкvl.

Умови збepiгaння. B оpигiнa,rьнiй yпaкoвцi пpи тeмпеparypi не вище 25.C. Збеpiгaти
Е|едoстyII}IoМy для дiтей мicцi.

Упaкoвкa. Пo 2 мл в aМпyЛaх, гIo 5 aМпyл y кaсетi, пo 2 aбo 4 кaсети в пaчцi.

Кaтегopiя вiдпyскy. Зa pецeптoм.

Bирoбник. Пyблivне aкцioнepвe тoвapиcTвo <Hayкoвo-виpo6ниuий цeнтp (БopщaгiвcЬкий

хiмiкo-фapмaцевтиvний зaвoд>.

MiсцeзнaхoДясeння виpoбника та йoгo aДpeсa мiсця прoBад)I(ення ДiялЬнoстi.
Укpaiнa,0З134, м. Киiв, вyл. Mиpy, 17.
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fl aтa остaнньoгo пeрrгля,Цy.


