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CMad:
diюча речовuна: iбупрофен;
1 таблеткамiстить 200 мг iбупрофену у перерахуваннi на l00 Yо суху речовину;
dопомiэtснi речовuнu., целюлоза мiкрокриста_пiчна, натрiю кроскармелоза, кремнiю дiоксид
колоiдний безводний, магнiю стеарат;
плiвкове покрummя., гiпромелоза, коповiдон, полiетиленглiколi,
каприлокапроiлполiоксиглiцериди, декстрозовмiснi допомiжнi речовини, титану дiоксид (Е
17l), спечiа_пьний червоний (Е 129).

Лiкарська форма. Таблетки, вкритi плiвковою оболонкою.
OcHoBHi фiзuко-хiмiчнi власmuвосmi: таблетки круглоi форми, вкритi плiвковою оболонкою
рожевого кольору, з двоопуклою поверхнею. На поперечному розламi видно ядро, оточене
шаром плiвковоi оболонки.

Фармакотерапевтична група. Нестероiднi протизапа-гtьнi та протиревматичнi засоби.
Похiднi пропiоновоТ кислоти. Код АТХ МOlА Е01.

Ф арtп аколоz iчнi вл асmuв о сmL
Фармакоduнамiка.
Iбупрофен - похiдне фенiлпропiоновоi кислоти, що чинить протизапальну, аналгезуючу та
жарознижувzIльну дiю. Механiзм дiТ пов'язаний iз неселективним пригнiченням активностi
циклооксигенази (ЦОГ-1 i ЦОГ-2) - основного ферменту метаболiзму арахiдоновоТ кислоти,
що с попередником простагландинiв, якi вiдiграють головну роль у патогенезi запЕLlrення,

болю та пропасницi. Аналгезуюча дiя зумовлена як периферичним (опосередковано, через
пригнiчення синтезу простагландинiв), так i центральним механiзмом, який реалiзуеться за
paxyrloк пригнiчення синтезу простагландинiв у центральнiй нервовiй системi (ЦНС).
Iбупрофен зменшус агрегацiю тромбоцитiв.
Фармакокiнеmuка.
При застосуваннi внутрiшньо iбупрофен практично повнiстю всмоктуеться з травноТ
системи. Максимшtьна концентрацiя у KpoBi досягаеться через 1-2 години. Одночасний
прийом iжi сповiльЕюе швидкiсть поглинання у травнiй системi. .Щобре зв'язуеться з бiлками
KpoBi - 90-95 %. Препарат повiльно проникас у порожнину суглоба, але затримусться у
синовiальнiй рiдинi, створюючи в нiй бiльшу концентрацiю, нiж у плазмi KpoBi. Метаболiзм
iбупрофену здiйснюеться у печiнцi. Перiод напiввиведення становить 2-3 години. 80 %
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Клiнiчнi характеристики.
Показання.
Симптоматична терапiя головного болю, зубного бо.rпо, дисменореi, невралгiТ, болю у спинi,
суглобах, м'язах, при ревматичних болях, а також ознаках застуди i грипу.

Проmапоказання.
. Пiдвищена чугливiсть до iбупрофену (або до iншого компонента препарату) та до

iнших нестероiдних протизtlпаJIьних засобiв (НПЗЗ).
о Реакцii гiперчугливостi (наприклад, бронхiа-пьна астма, ринiт, ангiоневротичний

набряк або кропив'янка), якi спостерiгались ранiше пiсля застосування iбупрофену,
ацетилсалiциловоi кислоти (аспiрину) або iнших НПЗЗ.

о [Iлунково-кишкова кровотеча або перфорачiя, пов'язана iз застосуванням НПЗЗ, в
анаплнезi.

. Виразкова хвороба шлунка/кровотеча в активнiй формi або рецидиви в анамнезi (два i
бiльше чiтких епiзоди загострення вирiвковоi хвороби або кровотечi).

. Вираженi порушення функцiт нирок i/або печiнки, тяжка серцева недостатнiсть (клас
IV за класифiкацiею NYHA).

о ЩереброваскуJlярнi або iншi кровотечi.
о Порушення кровотворенЕя або згортання KpoBi.
о Тяжке зневоднення (спричинене блюванIuIм, дiареею або недостатнiм вживilнням

рiдини).
о Активне зiшаJIьне захворювання кишечника.
о останнiй триместр вагiтностi.

Взаемоdiя з iншu.лrtu лiкарськtлпlu засобамu mа iншi вulu взаемоdiй.
Слiд дотрим)ъатися обережностi при застосуваннi НПЗЗ у комбiнацii з iншими лiкарськими
засобами, якi можрь пiдвищити ризик шлунково-кишкових вирiц}ок, шлунково-кишкових
кровотеч або погiршення функцiТ нирок.
Iбупрофен, як i iншi НПЗЗ, не слiд застосовувати в комбiнацii з:

ацеmuлсалiцtlловою кuслоmою., оскiльки це може збiльшити ризик виникнення побiчних

реакцiй, KpiM випадкiв, коли ацетилсirлiцилову кислоту (доза не вище 75 мг на добу)
призначав лiкар.
Експериментальнi данi свiдчать, що при одночасному застосуваннi iбупрофен може
конк)рентно пригнiчувати вплив низькоi дози аспiрину на агрегацiю тромбоuитiв. Хоча
icHyc непевнiсть щодо екстраполяцiТ цих даних на клiнiчну ситуацiю, не можна виключити
iMoBipHocTi, що регулярне довготривале застосування iбупрофену може зменшити
карлiопротекторний ефект низьких доз аспiрину. При несистематичному застосуваннi
iбупрофену такий клiнiчно значущий ефект вважаеться малоймовiрним;
iнu,tuл,tu НПЗЗ, у mому чuслi селекmuвнлL|tu iHziбimopat,tu ItОГ-2: через ризик пiдвищення
побiчних реакцiй.
З обережнiстю слiд застосовувати iбупрофе" у комбiнацii з:

корmuкосmероtdамu: пiдвищення ризику утворення виразок шлунково-кишкового тракту
або шлунково-кишкових кровотеч;
анmuziперmензuвнlJ]уtu засобал,tu (iнziбimорамu ДПФ mа анmаzонiсmалtu анziоmензuну II) mа
diуреmuкаллu: НПЗЗ можуть послабляти ефект дiуретикiв та iнших антигiпертензивних
прёпаратiв. У деяких пацiснтiв iз порушенням функuii нирок (наприклад, у пацiснтiв зi
зневодненням або у пацiснтiв лiтнього BiKy з ослабленою функцiсю нирок) одночасне
застосування iнiгiбiтору АПФ або антагонiста ангiотензину II i препаратiв, що iнгiбують
циклооксигеназу

,, може призводити до подальшого погiршення функцii нирок, включаючи
можJIиву гостру ниркову недостатнiсть, що зазвичай мае оборотний характер. Тому TaKi
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необхiдностi довготривrrлого лiкування слiд провести адекватну гiдратацiю пацiента та
розглянуги питання про проведення монiторингу функuii нирок на початку комбiнованого
лiкування, а також з певною перiодичнiстю нада-гli. .Щiуретики можуть пiдвищувати ризик
нефротоксичного впливу НПЗЗ;
анmuкоаlулянmамu (наприклад, варфарuнолzl; НПЗЗ можуть посилювати ix дiю;
анmumромбоцumарнuмu препараmамu та iнziбimорамu звороmно2о захоплення
сероmонiну., пiдвищення ризику шлунково-кишкових кровотеч;
серцевuмu zлiкозudамu (duzоксuнl: можливе посилення серцевоi недостатностi, зниження
гломерулярноi фiльтрацii та пiдвищення рiвня серцевих глiкозидiв у плазмi KpoBi;
препараmамu лimiю : вiдбуваеться зниження елiмiнацii лiтiю;
меmоmрексаmом: потенцiйне пЦвищення рiвня метотрексату у плазмi KpoBi;

цuкл о с порuн ом, m акр о л iMy с о м : пiдвпщення ризику нефротоксичностi ;

мiфепрuсmоном: нпзЗ не слiд застосовувати ранiше, нiж через 8-12 дiб пiсля застосування
мiфепристону, оскiльки вони знижують його ефективнiстъ;
зudовуDuнолz: вiдомо про пiдвищений ризик гематологiчноi токсичностi. € iнформацiя про
пiдвищений ризик гемартрозiв i гематом у ВIЛ-iнфiкованих осiб, хворих на гемофiлiю,
при одночасному лiкуваннi зидовудином i iбупрофеном;
хiнолоновuмu анmuбiоmuкамu: у пацiентiв, якi одночасно приймають НПЗЗ та хiнолоновi
антибiотики, може спостерiгатися пiдвищений ризик виникнення судом;
амiноzлiкозud aMu : можливе зменшення ix екскрецii;
пробенецudом, сульфiнпiразоном., одночасне застосування з iбупрофеном може спричинити
затримку виведення останнього з органiзму;
холесmuрсlмiном: при одночасному призначеннi можливе зменшення поглинання
iбупрофену у шлунково-кишковому TpaKTi. Клiнiчна значущiсть невiдома;
анmudепресанmаJчttj, клопidоzрелем, прасуzрелем, zепарь!ном, пенmоксuфiлiнол,t, eчcmpaчmaJvtu
лiкарськtlх mрав (наприкiIад, ziHKzo бiлаба): можливе збiльшення ризику кровотеч при
застосуваннi з НПЗЗ, у тому числi iбупрофеном;
iнziбimорамu CYP2C9., можливiсть фармакокiнетичноi взаемодiТ: збiльшення часу впливу
(експозицii) iбупрофену (СYР2С9 субстрату). Слiд враховувати зменшення дози
iбупрофену при одночасному застосуваннi з потужними CYP2C9 iнгiбiторами (такими як
ворuконазол, флуконазол), особливо при високих дозах iбупрофену;
алiскiренол,,t, а-аdреноблокаmорамu, В-аdреноблокаmорамu, блокаmораfutu кальцiевuх кансшiв,
кл он iduHoM, л,tеmuлd о пою, н impama]rlll : НПЗЗ протидiють iх гiпотензивному ефекту;
препараmаJчru 2рупu сульфонiлсечовuнu mа фенimоiном:можливе пiдсилення ефекту.

Осо бл uB о cmi з асmосу в ання.
Побiчнi ефекти вiд застосування iбупрофену та Bciei групи НПЗЗ в цiлому, можна зменшити
шJuIхом застосування мiнiмальноi ефективноi дози, потрiбноi для лiкування симптомiв
упродовж найкоротшого перiоду часу.
Особи лiтнього BiKy мають пiдвищений ризик розвитку побiчних реакцiй на НПЗЗ, особливо
шлунково-кишкових кровотеч та перфорацiй, що можуть мати летальний наслiдок.
Вruruв на ор2анu duхання
Пацiенти, якi страждають на бронхiальну астму, алергiчний ринiт, хронiчний бронхiт,
можуть особливо гостро реагувати на препарат (напади астми, набряк слизовоТ оболонки
носа).
Iншi НПЗЗ
Слiд уникати одночасного застосування iбупрофену з iншими НПЗЗ, включаючи селективнi
iнгiбiтори циклоокси г енази-2,
Сuс m емнuй чер в о нuй в о вч ак i змiuлане захворювання сполучн oi' mканuнu
З обережнiстю слiд застосовувати iбупрофен при проявах системного червоного вовчака та
змiшаного захворювання сполl^rноi тканини через пiдвищений ризик виникненнrI
асептичного менiнгiту. Асептичний менiнгiт спостерiгався i у пацiснтiв, якi не маJIи цих
хронiчних захворювань. ПовiдомJuIли про випадки асептичного менiнгiту на тлi прийому

пацiснтiв iз системним
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та змiшаними захворюваннями сполучноТ тканини, також повiдомляли про,такi випадки у
деяких пацiентiв, якi не страждЕlють на хронiчнi захворювання, отже, це слiд врахувати при
застосуваннi цього лiкарського засобу.
Вплuв на серцево-суduнну mа цереброваскулярну сuсmему
Iбупрофен з обережнiстю слiд застосовувати при лiкуваннi пацiентiв, якi в анамнезi мали
артерiа_пьну гiпертонiю, помiрний або середнiй ступiнь серцевоi недостатностi з
затримкою рiдини або набряками, що зафiксованi у зв'язку з застосуванням НПВС.
Епiдемiологiчнi данi свiдчать про те, що застосування iбупрофе"у, особливо у високих
дозах (2400 мг/добу) i тривалий час, може бути пов'язане з незначним пiдвищенням ризику
артерiальних тромботичних подiй, таких як iнфаркт мiокарла або iнсульт.
у цiлому результати епiдемiологiчних дослiджень не покщують, що низькi дози iбупрофену
(наприклад, < 1200 мг щоденно) асоцiюються з пiдвищеним ризиком артерiа_ttьних
тромботичних подiй, зокрема iнфаркту мiокарла. Пацiснтам iз наявнiстю факторiв ризику
серцево-судинних захворювань (наприкJIад, apTepia_гlbHa гiпертензiя, гiперлiпiдемiя,
uукровий дiабет, курiння) призначати довготривz}ле лiкрання НПЗЗ слiд лише пiсля
ретельного аналiзу спiввiдношення ризик/користь.
Пацiентiв з неконтрольованою артерiа_пьною гiпертензiею, застiйною серцевою
недостатнiстю (шlас II-III за класифiкацiю NYHA), дiагностованою iшемiчною хворобою
серця, захворювtlнням периферичних артерiй таlабо цереброваскулярним захворюванням
слiд лiкрати iбупрофеном тiльки пiсля ретельноi оцiнки клiнiчноi картини. Слiд уникати
високих доз (2400 мг на лобу).
Також слiд ретельно оцiнювати клiнiчну картину перед початком довготривiIлого лiкувшлня
пацiснтiв з факторами ризику серцево-судинних ускладнень (наприклад, артерiа_пьна
гiпертензiя, гiперлiпiдемiя, чукровий дiабет, курiння), особливо якщо необхiднi виоокi дози
iбупрофену (2а00 мг на добу).
BrutuB на нuркu/печiнку
Iбупрофен слiд застосовувати з обережнiстю пацiснтам iз захворюванням нирок або печiнки
та особливо пiд час супутньоi терапii дiуретиками, оскiльки пригнiчення простагландинiв
може призвести до затримки рiдини та подальшого погiршення функцiТ нирок. Таким
пацiснтапл слiд застосовувати найнижчу можливу дозу iбупрофену та регулярно
контроjIювати функцiю нирок. У випадку зневоднення слiд забезпечити достатнс вживання

рiдини. IcHye ризик нирковоi недостатностi у дiтей (BiKoM вiд б poKiB) та пiдлiткiв зi
зневодненням.
Систематичне застосування аналгетикiв, особливо комбiнацiй рiзних знеболювальних
засобiв, може призвести до тривалого ураження нирок з ризиком нирковоi недостатностi
(аналгетична нефропатiя). Найвищий ризик цiсi реакцii icHyc у паuiентiв лiтнього BiKy,
пацiентiв з нирковою недостатнiстю, серцевою недостатнiстю та печiнковою недостатнiстю,
а також у тих, хто отримуе терапiю дiуретиками або iнгiбiторами АПФ. Пiсля припинення
терапii НПЗЗ зазвичай досягаеться повернення до стану, що спостерiгався до лiкування.
Як i iншi НПЗЗ, iбупрофен може спричиняти невелике тимчасове збiльшення певних
показникiв функцii печiнки, а також суt-гсве збiльшення piBHiB АСТ та АЛТ. У випадку
суттового пiдвищення цих показникiв лiкування слiд припинити.
При тривалому застосуваннi iбупрофену необхiдно регулярно перевiряти показники функцii
печiнки, фуllкцiю нирок, а також гематологiчну функцiю/картину KpoBi.
Хiрурziчнi вmручання
Слiд дотримуватися обережностi безпосередньо пiсля обширних хiрургiчних Bтpylaнb.
Вплuв на ферmuльнiсmь у эtсiнок
Iснують обмеженi данi, що лiкарськi засоби, якi пригнiчують синтез
цикJIооксигенази/простагландину, можуть погiршити фертильнiсть у жiнок, впливаючи на
овуляцiю. I-{ей процес е оборотним пiсля припиненIuI лiкування.
Вtъ,tuв на ulлунково-кulllковuй mракm (ШЮ)
Нестероiднi протизапальнi засоби слiд призначати з обережнiстю пацiентам iз виразковим

Узгоджено з il/iа]е]рlалами
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IснуютЬ повiдомлення прО випадкИ шлунково-кишковоi кровотечi, виразки або перфорацii,
якi можуть бути летаJIьнимИ, Що виникали на буль-якому етапi лiкування yciMa- Ёпзз,
незu}лежнО вiд наявНостi попереджувi}льних симптомiв або розладiв з боку шлунково-
кишкового трaжту в анамнезi.
Ризик шлунково-кишковоi кровотечi, виразки або перфорацii пiдвищусться при збiльшеннi
ДОЗ НПЗЗ У пацiентiв з вирiвкою в анамнезi, особливо ускладненоi кровотечею або
перфорачi€ю, та в осiб лiтнього BiKy. TaKi пацiснти повиннi починати лiкрання з найнижчоТ
ДОЗИ. ЦИМ Пацiентам, а також пацiентам, яким потребусться одночасне застосування низьких
дОЗ аСпiринУ або iнших лiкарських засобiв, що можуть пiдвищити ризик з боку ШКТ,
РеКОМеНДУеТься комбiнована терапiя зчlхисними препаратами (наприклад, мiзопростол або
iнгiбiтори протонноi помпи).
Пацiекгаrrl з проявап{и токсичного впливу на ШКТ в анамнезi, особливо пацiснтам лiтнього
BiKy, слiд повiдомляти про будь-якi незвичайнi симптоми з боку шлунково-кишкового тракту
(особrпаво про шJrунково-кишкову кровотечу), зокрема на початку лiкування.
Необхiдно обережно призначати iбупрофен особам, якi застосовують препарати, що можуть
пiдвищити ризик розвитку вирtr}ок шлунково-кишкового тракту або кровотеч, тЕtких як
пероральнi кортикостероiди, антикоагуJuIнти (варфарин), селективнi iнгiбiтори зворотного
захоплення cepoToHiHy або антитромбоцитарнi препарати, TaKi як аспiрин.
Виникнення вира:}ок шлунково-кишкового тракту або пшунково-кишкових кровотеч у
хворих, якi отримують iбупрофен, вимагае негайного припинення лiкування цим препаратом.
Шкiра mа пidшкiрна клimковuна

Дуже рiдко повiдомляли про серйознi шкiрнi реакцii, пов'язанi з застосуванням НПЗЗ,
включаючи ексфолiативний дерматит, синдром Стiвенса-.Щжонсона i токсичний
епiдерма_ltьний некролiз, деякi з них призводили до летаJIьного наслiдку. Найбiльший ризик
появи таких реакцiй спостерiгаеться на paHHix етапах терапii; у бiльшостi випадкiв цi
реакцii проявляються у пацiентiв у перший мiсяць лiкування. Також повiдомлялося про
розвиток гострого генера-пiзованого екзантематозного пустульозу, пов'язаного з прийомом
препаратiв, що мiстять iбупрофен.
Застосування iбупрофену необхiдно припинити при перших проявах тяжких шкiрних
реакцiй, таких як шкiрнi висипання, ураження слизових оболонок або буль-яких iншi
ознаки гiперчутливостi,
При трива-rrому застосуваннi знеболюючих засобiв можJIиве посилення головного болю, який
не слiд лiкувати пйвищеними дозами цього препарату. У таких випадках слiд звернутися до
лiкаря i припинити лiкування. Слiд розглянути можливiсть головного болю внаслiдок
зловя(ивання препаратом у пацiснтiв, якi страждають частим або щоденним головним болем,
незважаючи на (або через) регулярне застосування препаратiв проти головного болю.
Маскування симптомiв основних iнфекцiй: iбупрофен може маскувати симптоми
iнфекцiйного зi}хворювання, що може призвести до затримки початку вiдповiдного лiкування
i тим самим ускJIаднити перебiг з€lхворювання. I_{e спостерiга_пось при бактерiальнiй
позагоспiтальнiй пневмонiТ та бактерiаJIьних ускладненнях вiтряноТ вiспи. Коли iбупрофен
застосовують при пiдвищеннi температури тiла або для полегшення болю при iнфекцiТ,

рекомендуеться проводити монiторинг iнфекцiйного зzlхворювання. В умовах лiкування поза
медичним закJIадом пацiснт повинен звернугися до лiкаря, якщо симптоми зберiгаються або
посилюються.
У деяких випадках вiтряна вiспа може спричинити тяжкi iнфекuiйнi ускладнення з боку
шкiри та м'яких тканин. На цей час не можна виключати вплив НПЗЗ на погiршення цих
iнфекцiй, тому рекомендуеться уникати застосування лiкарського засобу Iбупрофен у
випадку вiтряноi вiспи.
Iбупрофен, як i iншi НПЗЗ, може впливати на агрегацiю тромбоцитiв i може бути
показаний для профiлактики тромбоутворення.
Iбупрофен може маскувати ознаки iнфекцii.
Меmаболiзм порфiрuну
Слiд дотримуватися обережностi пацiснтilм з вродженим розладом метаболiзму порфiрину
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Кожна таблетка мiстить приблизно 0,8l мг натрiю кроскармелози, що слiд враховувати при
приЗначеннi препарату пацiснтам, яким показана дiета з низьким BMicToM натрiю.

Засmосування у перiоd BazimHocmi або zоdування zруddю.
Пригнiчення синтезу простагландинiв може негативно впливати на вагiтнiсть таlабо
розвиток ембрiона/плода. Данi епiдемiологiчних дослiджень вказують на пiдвищений ризик
викидня, вроджених вад серця та гастрошизису пiсля застосувilння iнгiбiторiв синтезу
простагландинiв на раннiЙ стадii вагiтностi. Абсолютний ризик серцево-судинних вад
збiльшувався з менш нiж 1 О/о до |,5 О^. Вважаеться, що ризик пiдвищуеться зi збiльшенням
дози та тривалостi терапii.
У тварин застосування iнгiбiторiв синтезу простЕгландинiв призводило до збiльшення
випадкiв перед- та пiсляiмплантацiйних викидIIiв та лета-rrьностi ембрiонiв/плодiв. KpiM того,
повiдомляJIи про пiдвищену частоту рiзних вад розвитку, включаючи вади з боку серчево-
судинноi системи, у тварин, якi отримувt}ли iнгiбiтори синтезу простагландинiв у перiол
органогенезу.
Iбупрофен не слiд приймати у першi два триместри вагiтностi, oKpiM випадкiв, коли це е

вкрай необхiдним. Якщо iбупрофен застосовуе жiнка, яка намагасться завагiтнiти, або
протягом I та II триместрiв вагiтностi, слiд використовувати найменшу можливу дозу
протягом найкоротшого перiоду часу.
Протягом III триместру вагiтностi Bci iнгiбiтори синтезу простагландину можуть становити
наступнi ризики:
дJIя плода: карлiопульмонарна токсичнiсть (що характеризуеться передчасним закриттям
артерiальноТ протоки та легеневою гiпертензiею); порушення функцiТ нирок, яке може
прогресувати до нирковоi недостатностi, що супроводжуеться олiгогiдрамнiоном;
для MaTepi та новонародженого, наприкiнцi вагiтностi: можливе збiльшення часу кровотечi,
антитромбоцитарний ефект, який може розвинугися HaBiTb при дуже низьких дозах;
пригнiчення скорочень матки, що призводить до затримки або збiльшення тривапостi
пологiв.
Iбупрофен протипоказаний протягом III триместру вагiтностi.
В обмежених дослiдженнях iбупрофен був виявлений у грудному молоцi у дуже низькiй
концентрацiТ, тому малоймовiрно, щоб BiH мiг негативно впJIинути на немовля, яке годують
груддю.

Зdаmнiсmь вплuваmu на ulBudKicmb реакцit прu KepyBaHHi авmоmранспорmом або iHuluMu
.механiзмал,tu.
За умови застосування згiдно з рекомендованими дозt}ми та тривалiстю лiкування препарат
не впливае на швидкiсть реакцii при KepyBaHHi автотранспортом або iншими механiзмами.
Пацiснтам, якi вiдчувають запаморочення, сонпивiсть, дезорiентацiю або порушення зору
при застосуваннi НПЗЗ, слiд вiдмовитися вiд керування автотранспортом або iншими
механiзмами.

Спосiб засmосування mа dоза.
Тiльки для короткотривалого перорального застосування. Таблетки необхiдно запивати
водою, не розх(овувати. Пiд час короткотривzlлого застосування, якщо симптоми
зберiгаються або погiршуються, пацiснту слiд звернутися до лiкаря.
Слiд застосовувати мiнiмальну ефективну дозу впродовж найкоротшого перiолу часу для
лiкування симптомiв болю - не бiльше 5 дiб, не бiльше 3 дiб - симптомiв пропасницi (див.

розлiл кОсобливостi застосування>). При необхiдностi застосування препарату бiльше 5 дiб
(якщо симптоми не зникають або погiршуються) слiд звернутися до лiкаря.
Препарат призначати дорослим та дiтям з масою тiла бiльше 20 кг (BiKoM вiд б poKiB).

Зазвичай застосовувати з розрахунку вiд 20 до З0 мг/кг маси тiла на добу. Не перевищувати
30 мг/кг маси тiла на добу.

Узгоджено з матерiалаг\4и
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[iтям r lvru.oro тiла вiд 20 до 30 кг (BiKoM вiд б до 1l poKiB) - 200 мг (l таблетка), повторна
доза при необхiдностi через б годин, але в будь-якому разi не застосовувати бiльше б00 мг
(3 таблетiи) на добу.
,Щорослим та дiтЙи з масою тiла бiльше 30 кг застосовувати по 200-400 мг (1-2 таблетки)
кожнi 4-6 годин при необхiдrостi. Не вживати понад б таблеток упродовж 24 rодин.
Пацiенти лiтнього BiKy не потребують спецiа-тlьного дозуванЕя.
Пацiенти з порушенням функцii нирок та печiнки легкого або помiрного ступеня тяжкостi не
потребують кориryвання дози.

!imu.
Не застосовувати дiтям BiKoM до б poKiB з масою тiла менше 20 кг.

Переdозування.
Бiльшiсть випадкiв передозування, про якi повiдомляли, були безсимптомними. Ризик
симптомiв виникае при дозi iбупрофену понад 80-100 мг/кг. Застосування препарату дiтям у
дозi понад 400 мг/кг може спричинити появу симптомiв iнтоксикацii. У дорослих ефект дози
менш виражений. Перiод напiввиведення при передозуцаннi становить 1,5-3 годиFи.
Сuмпmомu. Симптоми передозувilння виникають протягом 4 годин пiсля застосування. Прт
передозувшlнi препаратом Iбупрофен мож;rивi: головний бiль, зilпtlп,{орочення,
загrшьмовilнiсть, втрата свiдомостi, дезорiентацiя, збудження, шум у вухах, слабкiСть, а
тaжож бiль в епiгастрii, шJtунково-кишковi кровотечi, дiарея, нудота, блювання. При бiльш
тяжкому oTpyeHHi можугь виникати ToKcиrrrri ураженшI ЦНС, якi проявляютьоя у виглядi
сонливостi, нiстагму, порушеннi зору, збудженого стану та дезорiснтацii або коми, судом.
При тяжкому oTpyeнHi може виникати гiперкалiемiя та метаболiчний ацидоз, гостра ниркова
недостатнiсть, попIкодження печiнки, артерiальна гiпотензiя, дихшrьна недостатнiсть та

цiаноз. У хворих на бронхiальну астму може спостерiгатися загострення перебiry астми.
Лiкування. Симптоматичне, повинно вкJIючати забезпечення прохiдностi дтхшlъних
шrrяхiв та спостереження за показника}.lи життево-вакJIивих функцiй до нормалiзацii стану.
При застосуваннi невеликоi кiлькостi лiкарського засобу (менше 50 мг/кг iбупрофену)

рекомендуеться вживання води для мiнiмiзацii розладiв з боку шлунково-кишIкового такту.
Упродовж l години пiсля застосування небезпечноi потенцiйно токсичноi лози iбупрофену
покiвztне промивання шлунка; застосовусться zжтивовiше вугiлля; при необхiдностi
корекцiя елекгролiтного бшансу. При частих i трившlих судомzlх призначати
внугрiшньовенно дiазепам. У разi броrтхiагьноi астми слiд застосовувати бронход.rлататори.
Слiд звернугися до лiкаря за медичною допомогою. Специфiчного антидоту не icHye.
Пацiенти мають буги пiд контролем упродовж щонайменше 4 годин. Необхiдний контроль

функцii нирок, печiнки. Гемодiалiз неефективний.

Побiчнi реакцii.
Перелiк наступних побiчних реакцiй вiдноситься до тих, що спостерiгаrrися при застосуваннi
iбупрофену у безрецептурних дозах при короткотривzulому застосуваннi. При лiкуваннi
хронiчних cTaHiB, при довготривilлому лiкуваннi можуть спостерiгатися додатковi побiчнi
ефекти.
Найчастiше спостерiгалися побiчнi реакцii з боку шлунково-кишкового тракгу. Здебiльшого
побiчнi реакцii с залежними вiд дози, зокрема ризик виникнення шлунково-кишковоi
кровотечi залежить вiд дози та тривzrлостi лiкування.
Сuсmема KpoBi mа лiмфаmuчна сuсmема: порушення кровотворення (тромбоцитопенiя,
агранулоцитоз, нейтропенiя, апластична анемiя, гемолiтична анемiя, зниження геп,tоглобiну i
гематокриту, лейкопенiя, панцитопенiя, еозинофiлiя), якi можуть виникати при тривч}лому
лiкуваннi, першими ознаками яких с: пропасниця, бiль у горлi, поверхневi виразки в ротовiй
порожнинi, грипоподiбнi симтоми, тяжка форма виснчDкення, нез'ясована кровотеча та синцi.
IMyHHa сuсmема; реакцii гiперчугливостil, TaKi як анафiлаксiя, бронхiальна астма,
бронхоспазм, задишка, свербiж, у тому числi кропив'янка, пурпурц набряк KBiHKe, набряк
обличчя, язика, гортанi, сироваткова хвороба, вовч€коподiбний синдром, васкулiт Шенлейн-
Геноха.



нервова сuсmема: запаморочення, порушення сну, сонливiсть, порушення зорового та
слухового сприйняття, неврит зорового нерва, головний бiль, дратiвливiсть, нервознiсть,
судоми, парестезii; асептиIIний менiнгiт2.
Серцево-суduнна сuсmема: набряки, артерiальна гiпотензiя, прискорене серцебитгя, аритмiТ
(синусова тахiкарлiя, синусова брадикарлiя), артерiальна гiпертензiя, серцева недостатнiсть.
Iз застосувilнням iбупрофену, особливо у великих дозах (2400 мг/добу) i впродовж тривалого
часу, може буги пов'язанпtа незначний ризик виникнення артерiальних тромботичних подiй,
таких як iнфаркт мiокарла або iнсульт.
Травна сuсmема: нудота, анорексiя, блювання, вiдчуттЯ дискомфорту в епiгастрii, дiарея,
метеоризм, запор, диспепсiя, болi в животi, загострення виразкового колiту та хвороби
крона, мелена, гематемезис; можливий розвиток ерозивно-виразкових ушкоджень
шлунково-кишкового тракту (виразковий стоматит, вирЕLзка шл)aнка, перфорацiя,
гастроiнтестинttльна кровотеча, що може призвести до летttльного наслiдку), гастрит,
панкреатит.
Гепаmобiлiарна сuсmема: порушення функцiТ печiнки, пiдвищення рiвня сироваткових
трансамiназ, печiнкова недостатнiсть, гепатит, гепатонекроз, гепаторенальний синдром,
жовтяниця.
Шкiра mа пidшкiрна клimковuна: висипання на шкiрi, ексфолiативний i бульозний дерматози
(вктпочаючи синдром Стiвенса-!жонсона, токсичний епiдермальний некролiз,
мультиформну еритему); DRЕSS-синдром (медикаментозний висип з еозинофiлiсю та
системними проявами), гострий генера_lIiзований екзантематозний пустульоз.
Нuркu mа сечовudiльна сuсmел4а: можливi порушення функцii нирок з розвитком
гiперка-пiсмii, гiперурикемii, азотемii, токсична нефропатiя у рiзнlтх формах, у тому числi
iнтерстицiальний нефрит, цистит, гематурiя, нефротичний синдром, папiлярний некроз,
тубулrярний некроз, гломерулонефрит, гостра ниркова недостатнiсть, зниження клiренсу
креатинiну, зменшення сечовидiлення (олiгурiя), полiурiя, набряки.
OpzaHu чуmmя: дзвiн у вухах, втрата слуху, нечiткiсть зору, амблiопiя, змiна кольорового
сприйняття, коЕ'юнктивiт, диплопiя, катаракта.
Псuхiчнi розлаdu: депресiя, тривожнiсть, психомоторне збудження, емоцiйна лабiльнiсть,
сплryтаннiсть свiдомостi, га:rюцинацii.
IHule: вiдчуггя нездужання, втоми, cyxicTb очей i слизовоi ротовоi порожнини, виразки ясен,

ринiт, зниження апетиту, гiнекомастiя, а-пьвеолiт, ацидоз, алопецiя, реакцii свiтлочутливостi.
Qпис окремих пqбi.тних реакцiй
' IcHyloTb повiдомлення про виникнення реакцiй гiперчугливостi пiсля лiкування
iбупрофеном. !о таких реакцiй вiдносяться: неспецифiчнi алергiчнi реакцii та анафiлаксiя,

реакцii з боку дихЕlльних шляхiв, включаючи бронхiальну астму, загострення астми,
бронхоспазм або задишку, рiзнi розлади з боку шкiри, включаючи висипи рiзного типу,
свербiж, кропив'янку, пурпуру, ангiоневротичний набряк та рiдше - ексфолiативний та
бульозний дерматози (включаючи епiдермальний некролiз та мультиформну еритему).
2 Механiзм патогенезу асептичного менiнгiту, зумовленого лiкарським засобом, зрозумiлий
неповною мiрою. Проте наявнi данi щодо асептичного менiнгiту, пов'язаного iз
застосуванням НПЗЗ, вказують на реакцiю гiперчутливостi (через часове вiдношення до
прийому препарату та зникнення симптомiв пiсля вiдмiни препарату). Зокрема, пiд час
лiкування iбупрофеном пацiснтiв з наrIвними аутоiмунними порушецнями (такими як
системний червоний вовчак, змiшане захворювання сполrlноi тканини) спостерiгалися
поодинокi випадки симптомiв асептичного менiнгiту (таких як ригiднiсть потиличних м'язiв,
головний бiль, нулота, блювання, пропасниця або дезорiснтацiя).

TepMiH прulаmносmi. З роки

Умови зберiгання. В оригiнальнiй упаковцi при температурi не вище 25 ОС

Зберiгати у недоступному для дiтей мiсцi.
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Упаковка. По 10 таблеток у блiстерi, по 5 блiстерiв у пачцi.

Категорiя вiдпуску. Без рецепта.

Виробник.
Публiчне акцiонерне товариство <Науково-виробничий центр <Борщагiвський xiMiKo-

фармацевтичний завод>.

Мiсцезнаходження виробника та адреса мiсця провадження його дiяльностi.
YKpaiHa, 0З134, м. Киiв, вул. Миру, 17.

Щата останнього перегляду. jO, l0. tЮ')J)
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