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Склад:
дilОчi речовZillU: 1 таблетка мiстить глоду плодiв екстракт густий (Crataegiae jrllctlls extractllт
SpiSSllт) (3,0-3,3 :1), (екстрагент: етанол 70 % об/об), у перерахуваннi на суху речовину - 43 мг,
собачо! кропиви екстракт густий (Leoпllriae herba extractllт SpiSSllт) (4,5-5,6 :1), (екстрагент:
етанол 70 % об/об), у перерахуваннi на суху рсчовину - 87 мг, таурин, у перерахуваннi на 100 %
суху речовину - 867 мг;
допомi:>lClIi речовZillll: цеЛlOлоза мiкрокристапiчна, HaTpilO кроскармелоза, MarHilO стеарат,
KpeMHilOдiоксид коло!дний безводний.

Лiкарська форма. Таблетки.

OCIlOBlli фiзико-хiмiЧlli властllвостi: овапьнi таблетки вiд свiтло-сiрого або свiтло-бурого до
темно-бурого кольору, з вкрапленнями, з ДВООПУКЛОIOповерхнеlO.

ФармакотсраНСВТllчпа груна. Комбiнованi кардiологi чнi засоби. Код А ТХ СО1Е Х.

ФаР~lUкологi,,"i власnшвостi.
ФармакодUIIG.мiка.
Кратап чинить м'яку кардiотонiчну, антиапгiпапьпу, аПТИОКСИЩlllТНУ,аНТИаР'ПМl'IНУ,
антигiпоксичну, антиагрегантну та антиатерогенну дilO; iнгiбус ренiн-ангiотензинову та
капiкрei'н-кiнiнову системи, процеси перекисного окиснення лiпiдiв, позитивно впливас на
продукування циклiчного аденозинмонофосфату (цАМФ). Полiпшус кровопостачання та
функцiонапьний стан мiокарда, збiльшус «коронарний резерв», полiпшус скорочувапьну та
насосну функцi'i серцевого м'яза, зменшус артерiапьний тиск та НОРl\lапiзус частоту серцевих
скорочень,
Кратап змсншус прояви дигiтапiсно'j iнтоксикацi'j. Пiдвишус працездатнiсть, покращус настрiй,
чинить заспокiйливу. нейропротекторну дiю (усувас соматонегативнi порушення - дратiВЛlшiсть,
змiни настрою).
Фармакокillетика,
Компоненти препарату практично повнiстю всмоктуються з травного тракту. Час, за який
досягасться максимальна концентрацiя таурину та iнших компонентiв препарату в KpOBi,
становить 2 години. Кратал piBHOMipHOроз[]одiлясп,ся у тканинах i рiдинах органiзму. Основна
кiлькiсть його виводиться iз сечею, перiод напiввивсдсння - 6-8 годин,

Клiнiчнi хараh"ТСРIIСТПКII.
ПоказаllllJ/.
• Нейроциркуляторна дистонiя;
• у складi комбiновано'j терапi'j при:
- хронiчнiй iшемiчнiй хворобi серця;
- пострадiацiйному синдромi.
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Протипоказаl/I/Л .
• Пiдвищена чутливiсть до компонентiв препарату;
• вираженi брадикардiя та артерiальна гiпотензiя.

ВзаCJItодiл з il/UllLMll лiкаРСЬЮLlНlI засобfLШI та il/lIli видll взаС.модiй.
Потенцiюс антиангiнальнi ефекти
антигiпоксантiв, нейропротекторiв,
iнтоксикацii'. Не слiд застосовувати
цизапридом.

HiTpaTiB, Р-адреноблокаторiв, aHTaroHicTiB калЬЦ1ю,
серцевих глiкозидiв. Зменшус прояви дигiталiСIIО\

препарат разом з антиаритмiчними засобами III класу,

Особливостi застосуваl/I/Л.
Не слiд перевищувати рекомендованi дози препарату.
Якщо пiд час лiкування препаратом симптом и не зникають або ПОСИЛlOlOться,СЛ1д
проконсультуватися з Л1карем.
Якщо з'являсться набряк щиколоток або Hir, виникас бiль у дiлянцi серця, який може
ПОШИРlOватисяв лiву руку, верхнlO частину живота або в дiлянку ши\, або при пояВl задишки,
необхiдна НЕГАЙНА консультацiя лiкаря.

Застосування у перiод вагiтностi а60 годуваНI/Я груддlO.
Дотепер немас даних щодо застосування препарату у перiод BariTHocTiабо годування груддlO.
Препарат протипоказаний для застосування у перiод BariTHocTi.
За необхiдностi застосування препарату жiнкам, якi ГОДУlOтьгруддю, на перiод лiкування
годування груддlO слiд припинити.

Здатнiсть вплuватu на швuдкiсть реакцй" при Kepyaalllli автотранспортом або iтuUAtU
механ iзмамu.
На перiод лiкування пацiснтам, якi приймаlOТЬ Кратал, слiд утримуватися BIД керуваllНЯ
транспортними засобами та потенцiйно небезпечними механiзмами.

Спосiб застосувашlЯ та дОЗll.
Тривалiсть лiкування та дозу визначас лiкар iндивiдуально. Препарат застосовувати всередину,
по 1-2 таблетки 3 рази на добу перед 'jдоlO.Курс лiкування становить 3-4 тижнi.

Дiти.
Досвiду застосування препарату для лiкуваllНЯ дiтей lIемас.

передозуваl/ I/Л.
Си.мптО.ни: реакцi\ гiперчутливостi, алергiчнi реакцi'j, диспептичнi реакцi\, загальна слабкiсть,
вiдчуття втоми, запаморочення, сонливiсть, артсрiальна гiпотензiя, брадикардiя.
ЛiкувШIIIЯ:вiдмiна препарату та проведення симптоматичноi' терапi\.

Лобi"l/i реаю<й:
Можливi прояви пiдвищено\ чутливостi, алергiчнi реакцi'j (в тому числi гiперемiя, висипи,
свербiж, набрякання шкiри, крошш'янка), диспептичнi явища, загальна слабкiсть, П1двищена
ВТОМЛlOваlliсть,запаморочення, сонливiсть, артерiальна гiпотеllзiя, брадикардiя.
у разi появи будь-яких небажаних ЯВИЩхворому необхiдно звернутися до лiкаря.

Tep.Mil/ 1lридатl/остi. 3 роки.
Не застосовувати пiсля закiнчеllНЯ TepMiHYпридатностi, вказаllОГОна упаковцi.

у I\tОВII збсрiгашlЯ.
В оригiнапьнiй упаковцi при температурi не вище 25 ос.
Зберiгати у недоступному для дiтей мiсцi.
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Упаковка.
По 1О таблеток у блiстерi, по 2 блiстери в пачЦl; по 60 таблеток у контейнерi та пачЦl; по
90 таблеток у контейнерi та пачцi.

Категорiя вiдпуску. Без рецепта.

Виробник.
Публiчне акцiонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагiвський X1M1KO-
фармацевтичний завод».

Мiсцезнаходження виробllика та адреса мiсця проваджеНIIЯ його дiялыlстi •.
YKpaiHa, 03134, м. Киiв, вул. Миру, 17.
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