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Склаd:
diюui pенoвuнu: залiзa сульфaт гептaгiдpaт, киcлoтa acкopбiIIoвa;

1 тaблеткa мicтить зaлiзa сyльфaтy гellTaгiДpaтy 50 мг' кислoти aокopбiнoвoi 30 мг;

dоnoмi'lюнi pечoвuнu: кpoсповiлoн, кoпoвiдoн, л.lкToзи монoгiдpaт. пoлieтилен глiкoль

(мaкpoгoл 6000), uелrолозa мiкpoкpистaлiннa, гiпpoмелoзa, кaльцiтo сTeаpaт.

oбoлoнкa: плiвкo},rвoрIoloче IIoкpитTЯ (опиpт пoлiвiнiлoвий, титaнy дioкси,ц (Е 171)' тaльк'

леЦитиII, ксaнтaнoBa кaмеДь)' 
"uiupoзu, 

пoвi,цoн, Мaгнilo кapбoнaт леГкий' кpемнiто .цioксид

кoлoi.цний безвo,цний, титaнy 'Цiокси.Ц (Е 171), тaльк, вiск жовтий, олiя мiнеpа,rьнa.

Лiкapськa фopма. Taблетки, вкpитi oбoлoнкoтo.
ocнoвнi фiзuкo-хiмiuнi влаcmuвocmi: тaблeтки крyглoi фopми з дBooIIyкЛoIo пQвopхнФo, Bкpит1

oболoнкolo, бiлoгo aбo бiлoгo з cipyвaтим вiДтiнкoм кoльopy. Ha poзлaмi виднo двa IIIapи.

ФapмaкотерaпeвTичнa грyпa. AнTиaнемiчнi зaсoби. Пpeпapaти зaлiзa. Рiзнi кoмбiнalrii.

Кoд ATХ B0зA Е10.

Ф аpлl акo лo ziннi в ласmu в o clпi.
Фаpлlакoduнамiка,
Феpoплeкт I{aIежить дp зaоo6iв, щo prГyЛIoIoTЬ метaбoлiчнi пpoцеои, зoкpеМa, Пpепapaт ycyвaс

дефiцит з&'Iiзa в оpгaнiзмi пpи зaлiзoдефiцитниx a}l9мiях piзногo пoxод}(eн}iя' сTиМулюe

"p,,pono".. 
Пoeднaння за,1iзa З aскopбiнoвoтo киолoтoю мaс синеpгivну дiro. Залiзo Bxoдить дo

cклaдy Феpoплeктy y виГЛя.цi двoвa.пентнoгo ioнy зfu'Iiзa, який вcмoктyеTься B IIIпyI{кoBo-

киIIIкoBoМy тpaкTl кpaще, нiж iон тpиBaлеI{тIloГo зaлiзa. Acкopбiнoвa кислотa зaвДяки свoiм

аI{тиoксид.tIlтIlиM влacTивoстяМ спpияс вcМoкTyBaI{нк) тa ЗacвoeннIo залiзa (вoнa стaбiлiзye ioн

Fe2*, переruкo,Цжaе йoгo пеpеTвoprнIrio нa iон Fе,*).
Фаpмакoкiнеmuка.
Фaрмaкoкiнетичнi .цоcлi,цження пpепaрaTy Фepoплeкт нe пpoвo.циЛи.

Клiнiчtli хapaкTeрисTикIi.
IIoказання.
Лiкрaння тa пpoфiлaктикa за,тiзoдефiцитнoi aнемii'

IIpomunoказання.
o ГiпepчyтливiстЬ .цo бyдь-якoгo кoМпollеl{тa прrпapaтy;
. aнeмii' зyмовленi ПopylIIенIIяМ вкЛюЧеtIIlя залiзa y гемoглoбiн (cидepoaxpестичIla aнeМlя, al{rмш

внaслiдoк o.rpyснtlЯ с винuем):
. poзЛaд МexaнiЗмiй вивёдення зaлiзa (тмacемiя);..
. cТaни, щo cyПpoвoд't(ylоTЬоя пi.цBищrниМ IlaкoIIичrEняМ зaЛiзa (гeМoxpol{a.гoз' геМocи.цеpoз);



. lнцIl види allемiй, нe зyМoвлеIli дефiцитoМ залiзa (нaлрикЛaД! aпЛaсTичнa Ta ГeМoЛiTичнa aIJеMii,
ХрoнiЧIrий гrМоЛiз' allеМiя' опpичиI{енa ДефiцитoМ вiтaмiнy B12);

. сyпyтtlс пapeнтерaЛЬне вBедеtIIIя пpепaратiв зaлiзa;

. ПoBTopнi гeмoтpaнсфyзii;

o пrптиrllia Bиразкa, BирaзкoBий кoлiт y фaзi зaгoстpення;
. стeнoз стp.}BoХoду та,/aбo iнпri обстpyктивнi зaXBopIoBaнIIя IIIлуIIкoBo-киlxкoвoгo тpaкту'

диBеpтикул киlllечн и ку. ки шкoBa непpoxiднiсть:
. TpoМбoз, cхильнiсть дo тpoмбoзiв, трoмбофлебiт;
o TяЯ(к1 зaxвoploBaliня I{иpoк;
o цyкpoвий дiaбет;
о cечoкaм,янa xвopoбa (пpи зaстoсyвaннi aскopбiнoвoi кисЛoTи Пoнa.ц 1 г нa дoбy).

Bзасмodiя з iншaмa лiкаpcькtlмu заcoба-,Иa ma iнlui вudu взаслаodiй.
Bзаеlt'todi|' пoв'язанi з залiзol,t.
Фmopхiнoлoнu: слiд yникaти oдI]oчaонoгo зaстoсyвaтIнЯ' oскiльки сoлi за,riзa iнгiбyroть aбоopбцiю
нopфлoксацuну, левoфлoксацuну, цunpoфлoкcацuну, oфлoксацuну, zаmuфлoКсацuну вiд 30 o/o дo
90 %. Зaстocoвувaти фтopxiнoлoни слiд пpинaймнi зa 2 roДинll до aбo нepез 4-6 гo.цин пiсля
пpийомy Фepoплектy.
Пpеnаpаmu заttiза tпа iнlui лiкаpськi заcoбu, do cклаdу якuх вхodumь lалiЗo: Мo)|<ЛИBе нaкoпичeння
зaлiзa в печiнцi, пi.цвиш{yстьcя ймoвipнicть пеpедoзувaння зa,riзa.
Пеpopa,тьнi фopми сoлей залiзa, зaвдяки yтвoренню ХrлaTliих cпoл1к, iнгiб1тoть aбсopбцiтo
бaгaтьoх лiкapських зaсoбiв. Toмy мiж пpийoмoм прeпapaтiв зaлiзa тa нижчезaзнaчеI{иMи
лiкapськими зaсoбaМи ПoBинeн бyти певний iнтеpвал.
Пеpopальнi npеI1аpаmu цuнку, кальцiю, апюл,tiнiю, tvtаzнilо (в m.н' анmацudu, хаpнoвi doбавкu)'
хoлесmupалliн, панкpеаmuн, iнziбimopu пpomoннoi пon4пu, mpieнmuн: зМeнIIIеIlня aбсорбцiТ зaлiзa iз
тpaвI{oгo тpaкту. Пpийoм цих пpeпapaтiв тa Феpoплектy мaс бyти MaксиМaЛЬIto вi.ц.цалeним y чaсi

1мiнiмaльний iнтеpва,r сTaнoBиTЬ 2 гoдини)'
Temptlцuклiнu: знижeнIlЯ aбсoрбЦiТ за,тiзa тa aнтибioтикiв, тoму Феpoплект олiд зacтocoвуBaШl зa
3 гoДини до aбo нерез 2 гoДини пicля ix пpийoмy.
D-nенiцшпаl.tiн: пpи cyмiснoмy зaстoсyваннi пeнiцилaмiнy тa оoлей залiзa зменrпусTЬcя aбсoрбцiя
як пенiцилaмiнy, тaк i coлей залiзa .rерез yТBopеIrIrя ХелaтIloгo кoMПЛeкcy.
Енmакаnoн. сульфасолазuн..солi зaлiзa Мо)к) гЬ' lМеHшиТи бjoдoсryпнiсть uих пpепapaтiв.
Mеmuлdonа: пpи с1ъ,riёнoмy зaстoсувaннi з сoляМи зaлiзa (зaлiза сyльфaт aбo залiзa глroкoнaт)
бioлoступнiсть МеТилдoпи 3МеншусTЬся. щo Мoже ПризBоДити дo ЗМеHшет{tlя iТ гiпoтензивнoго
ефектy; iнтepвaл мiхt пpийoмом цих пpепaрaтiв мaе бути якoмoгa бiльшlим.
Левodonа, каpбidoпа: зaЛiзa суЛЬфaT зМенlIIyс бioдостyпнiсть paЗoBoi дoзи Левo.цопи пpиблизнo нa
5О Уo, a 1ioдocтупнicть paзoвoi дoзи кaрбiДопи мaЙжe нa./ 5 o/o'

Гopмoнu щumoвudнot залoЗu.. ЗIIИ}I<уС.IЬ:я aбсopбцiя Тирoксинy, щo Мо)I{е BпЛинути нa peзулЬтaти
лiкyвaння. lнтеpвал мiж пpийoмoм TиpoксиIly тa Феpoплектy ПoBиIlен буи яe менrпе 2 гoдиrт.
Пaцiснтaм cлiд pегyлярнo пеpевipяти функuirо щитoвиднoi за"тoзи.
Miкoфенoлаmу мoфеmuл: пepopaльнi преПapaTи зaлiзa зI]aчнo зMенIII).IoTь aбоopбцiтo
мiкoфенoлaтy мoфетилу.
Xлopамфeнiкoл: yпoвiльнення рoзвиТкy клiнiчнoго ефrктy ПpеПapaтiв зaлiзa. Хлopalфенiкoл
yпoвiльнroe плазмовий клipенс зaлiзa тa BкЛIoченЕЯ йoгo в еpитpoциTи, пepеI]IкoДжaloчи TaкиМ
чинoМ eриTpoпoезy.
Puзеdpoнаm, юпodpoнаm.. ДoслiДяtення in vitrо тl,oкaзaли, щo зaлiзoвмiснi пpeпapaти уTвopIoIoтЬ з
IlиМи кoМпЛекои. Хoчa .цoслi.цжeння взaсмoдi.i iп viуo llе пpoBoдиЛиcя, Мo)к}Ia приПyсTити, Щo
сyмiсне пpизнaченIlЯ зМеII[Iye BсМoктyвaнI]я pизе.цporraтy Ta кЛoДpонaTy.
Бicфoсфoнаmu: пoГлинaння ocтaннiх мoже бути пoрylпеIlе. Iнтеpвaл uacy мiж пpийoмoм
пpепapaтiв мae отaIloBиTи пpинaймнi 2 гoДитrи.
I{еёпepoi:Онi npomuзаnальнi'заcoбu:.N4oя{JtиBе,пocилеI!ня,подрaЗяIoBaлЬIтоi дii'зaлiзa ia суL32щУ'
oбoлoнкy ТpaBнoГo Тpaкту. / v),w4



!шtlеpкаnpoл: }тBopeнIrя тoксичIIиx кoмплексiв iз зa,тiзoм;
зacтocувaIIня.
!еcфеpoкcauiн.. кoмбiнoвaнr зacTocyBafiЕя цих пpепapaтiв

десфеpoксaмiнy, тaк i за,тiзa внaслiдoк yгвopенIlя кoМпJleкоy.

слiд yъикaти oднoчacнoгo

зменш]yс aбсopбцito як

Алoпуpuнoл: пocилення aбоopбцii залiзa з pизикoм poзBиткy гемoсидrpoзy.
Аcкopбiнoва кuслomа' лI|J,Ioннdl Кuслomа : пi.цвищення aбcopбцii зaлiзa.
Ацеmozidpoкcамoвa КucЛomа: зI{иженI{я aктивнoстi oбox пpепapaтiв.
Еtпidpoнoва кucлomа: зт{ижyсTЬся aктивнiсть етiдрoнoвoi кислoти. ii слiд пpийМaти не paнiшlе. нiж

вepeз 2 гoдини пiсля пpийoмy Фepoплектy.
Emанoл: хpoнiннe злoвжиB.tIl}tя aлкoгoЛrМ Мoже Ilpизвrcти до збiльrrrення aбсopбцii зaлiзa, дo
пеpевaнтФl(еIlня залiзoм Ta pизикy тoкcичIlиx ycкJlaдIreнЬ.
Toкoфepoл : знижeннЯ aктивнoстi oбox пpепapaтiв'
Гл юкoкopmuкocmеpoi'ou'' Мo)кЛиве пoсиЛенHя стимyляuii еpитpoпoезy.
Каnmoпpuл'' при сщ,tiснoму зaстoсувaннi зМенtrIyсTЬся пЛoЩa кaптoпpилy пiл кpивою зaлежнoстi

<кoнцентрaцiя-нac> (пpиблизнo яa З,7 oZ), мoжливo, внaслi.цoк xiмiчнoi pеaкцii y IIIЛ).Irкoвo-

киrпковoмy тpaктi.
Ifшмemuduн: зМеIiпIrння aбcopбuii зaлiзa, змепrпення cекpецii coлянoi кислoти B IIIlгyI{кy. Iнтeрвaл

мiж пpийoмoм цих пpепapaтiв ПовиIIeн стal{oвити пpинaймнi 2 гoДуllти.
Хаpнoвi пpodукmu: oдI{oчaсIIе сIIo)кивaнIiя пpoдщтiв з Bисoким вмiстoм фiтaтiв, фoсфaтiв,
oкiалaтiв i дyбильних peчoвиIl' щo мiстяться в Irpoдyктaх pocлиIlнoгo пoхoДя(еIIItЯ, мoлoцi i йoгo

пoхiдниx, кaвi, нai, яйцях, цiльнoму зepнi, xлiбi мoжe зМеIIIIIити aбоopбцiю зaлiзa. Pибa тa

пpoд}Tси з висoким вмiстoм acкopбiнoвoi кислoти i фpщтoвиx кI{сЛoT cпpияIoть aбсopбцii зaлiзa.

Пpeпapaти залiзa не слiд пpиймaти BпpoДoB)к 1 гoдини дo aбo 2 гo,щин пicля пpийoмy Цих
пpoдщтiв.
Пpи прийoмi Фepoплrктy мoжливий хибнoпoзитивний pезyльтaт aяaлiзy кaлy нa пpихoвaнy кpoв.

Bзасмodii|, noв'язанi з аcкopбiнoвoю кucлomoю.
Aбcopбuiя acкopбiнoвoi кислoTи зIIи)кyeTьcя пpи oдIloчacнoМy зaстoсyвalrЕ1' пеpopальнuх

кoнmpацеnmuвнtlх заcoбiв, вlкивaннi фpукmoвuх aбo oвoчевtlх coкiв' лу)rcнozo пumпя.

Aскopбiнoвa кисЛoтa I]pи пеpoрaльIroМy зaстoсрaннi пiдвищyс aбcopбuiro пенiцuлiну,

mempацuклiну, ЗалiЗа' знИ1'<уе ефективнicть 1еt|аpuну .ra неnpяJvluх aнmul<oа.ул'rнmlв, пiдвишус

pизик poзBиткy кpистaтrypii при лiкyвaннi caлiцuлаmамu,
bднoчaсвий пpийoм ac6opбiнoвoi киcлoти i dеcфepoкcалtiну лiДвтlцуе ткtlJlиннy тoксичнiсть

зaлiзa, ооoбливo y сrpцеBoМy м'язi' щo Мoже пpизвecти,цo декoМпенсaцii оистrМи кpовooбiгу'

Пpепapaт мoжн a лpиймaти лиIIIе чеprз 2 roДllllи пiс.пя iн'скцii d ecфepoкcамiну.

Tривалий пpийoм великиx дoз aскopбiнoвoТ киcЛoTи oсoбaМи, якi лiк}тoтьcя ducульфipaмiнoм,

.-"'y. рeaкцiю диоyльфipaм-aлкoгoль. Beликi дoзи пpепapaтy зМеIIIпyIoTь ефeктивнicть

mpuцuклiuнuх анmudеnpесанmiв, нейpoлепmuкiв _ noхidнtlх фeнomiaзuну, кallaЛьцеBy pеaбоoрбцilo

шlф е maмiну, ПopylшyloтЬ BИBeДeIrНЯ ̂4е кc IuI еmuну |\яpКaМИ.
Пpепаpаmu хiнoлiнoвozo pяdу, кальцiю хлopud, c(L,tiцuлаmu.' кopmuкocmеpoidu пpи TpиBaJIoму

зaстoryвaннi, палiння, аrlКo2oль зМrI{Ц]yloть зaпacи aскopбiнoBoi кислoти в opгaнiзмi.

Acкopбiнoвa кисЛoтa y BeликIIх дoзaх (пol{aд 2 rlдoбу) Moжe BпJIиBaти IIa prзyЛьTaти бioхiмiчних

BизIr;чeнЬ piвнiв кpеaтинiнy, сеuoвoi киcЛоти i глroкoзи в зpaзкzlx кpoвi i оeнi, нa BизнaчеIlня

piвнiв неoiгaнivних фocфaтiв, феpмeнтiв певiнки, бiлipyбiнy в кpoвi. Cкpинiнг-тecт кaлy }ra

пpиxoвalry кpoB мo)l{е бyти хибнoнeгaтивним.

oсoблцвocmi з аc tf.ocу в alr н'l'
Пpепapaт eфективний ЛиIII. пpи залiзoдeфiцитнiй aнeмii тa I]ееф.ктиBI{ий пpи aнемiях, rцo не

nou'"йni з дефiцитoм зaлiзa. Пеpед no'u..no' лiкрaння сЛiд Bстalioвити дiaгнoз ,цефiцитy зaЛiзa

(piвeнь зшriзa в cиpoвaтцi кpoвi, висoкa зaга.llьнa здaтнiсть зaлiзa дo зв'язyвaння y cиpoвaтui кpoвi)

"u,'*,."'',.спiцифiuнi]пpи.п.rни'дeфiциry.залiзa.(нalrpиклa.ц'.]epoзii"rплщкa'aбo',EpцилoМa 
'

oбoдoBoТ кишки /r,Й,,,
.:1/,// с7



г1едoцlЛЬI]o зacтoсoBувaTи йoГo при зIlих(еI]Ili коIrцеIrтpaДii зaлiзa B сиpоBaтцi крoBi/aнеМiяХ, щo
оприниненi хpoнivними/гoстpиМи зaПaлЬIlиMи пpоцеc.lМи aбo IroBoуTвфeннями, oскiльки залiзo,
lцo BBOдиTЬсЯ в органiзм, Il.lкoпичyсTЬся y pетиКyЛoеIiдoтелiальнiй системi тa ПoчиIlaс
викopисToвyBaтиоь opгaнiзмoм тiльки пiоля вилiкoвyвaння oснoвIloгo зaхвoрIoBaнItя.
!ля yникненнЯ pИЗИКУ МoilоlивoГo I]еpедoзувaIIIrя неoбхiДнo дo,p,*y"u.,"" oсoбливoi
обеpежнoстi I]pи зaсToсyвalrнi xapvoвих aбo iнIпих ,цoбaвoк' щo мiстять сoлi зaлiзa.
Пpепapaти залiзa слiд з oбеpе>кнicттo зaсTocoвyвaти пpи лeйкoзi' pевмaтoiдному apтpитi,
xрoнi.тниx зaхBopIoвaI{I{ях печiнки Ta Irирoк, у фaзi pемiсii вирaзковoi хвopoби u,,1.nЬ 'u
двallaдцятипaЛoi киrпки, зaпaлЬних зaхвоplовaтIЬ lпЛyнкotso-киIllкoвoгo Tрaкту fa зaxgopтoBaнЬ
киIпrЧI{икy (ентеpит, вирaзкoвий кoлiт, хвoрoбa Кpoнa).
У пaцiснтiв, якi оДнoчaот{o стpaх{ДajоTЬ нa aнемirо тa хвоpoбу Крoнa, мoжe виникI{yTи cтaн
нaдМlрнoГo нaкoПичel]I{я зaлiзa, a сиМпToМ!1 aнемii не зI{икaTиМyтЬ. Taкi лaцiенти пoтpебyroть
pеТеЛьIloгo oбcтеltення тa oдI{oчaсItoГo лiкувaння aнeмi.i тa хвоpоби Крoнa.
Зaпaльнi i виpазкoвi зaхвoplовalrнЯ opганiв тpaвнoго Tpaкту МoжyтЬ зaГoстpЮвaTиcя пpи
ПepopaлЬrroМy пpийoмi препaрaTy.
Bвaясасrься. шo пpeПapати залiзa лiдвищ}тoть пaтoгеннiстЬ .цеякиХ мiкpoopгaнiзмiв i можуть
I{еГaTивнo BплиBaТи нa ПрoгIroз перeбiгy iнфeкцiйниx xвоpoб y BIЛ.iнфiкoвaних пaцiснтiв. Toму
BlЛ-iнфiкoвaним пaцiентaм, у яких не зapercтpoBaнa зaлiзодефiцитнa aнeмiя, I]е с;rrl{ r1ризнaчaти
ПpеПapaти зaЛlзa.
Пpи кyроoвoмy зaсToсyвal{нi неoбхiднo перioди.rнo (пpиблизнo .lеpез кoжнi 4 тижнi)
кoliТpoлIовaTи пoкaзники cиpoвaTкoвoГo залiзa тa гeмoглoбiнy, кiлькiсть еpитpoцитiв, oб'ем
еpитpoцитiв, сеpеднiй вмicт гeмoглобiнy в epитрoцитaх, кiлькiоть pетикyлoцитiв. Bизнaчення
феpитину в сиpoвaтцi крoвi Дозвoляс ouiнити кjлькiсть I lакогIиченогo залiзa: пoкaзник феpитинy в
сиpoвaтцi кpoвi < 15 мкг/л пoКaзyс вiдсутнiсть запaсiв залiзa в opганiзvi .  Hе слiд Пp|4т1|1|1я.Г|^
Л1кyBaнIIя oдразy пiоля нopмaлiзaцii вмiотy геlлoглoбiнy тa еpитpoцитiв y крoвi. Зaвчaсне
припинення лiкyвal{Ilя, як Пpaвилo, IIризBOДитЬ Дo pецидивy зaлiзoдефiцитнoi aнемii.
!ля  лoл iпшеннЯ ЗасBoгI lHя зал iза  з  кишечHикy o .цHoчасHО з  л iкyвaнняv Г]рс l lарaIOм сЛ lд
пoвнoцiннo хapчувaTися, Btт(ивaтoчи м'яонi пpoдукти, oвоui, фpyкти.
oднoчacнe зaсТoсyBaннЯ пpепapaTy iз лужним питтяМ, свiжими фpуктовими aбо oвoчeвими
сoкaМи зМеI{Iпye aбcоpбцirо aокopбiнoвoi кисЛoти. Bcмоктувaння acкopбiнoвoi киcлoTи Mo)ке
порyI]IyBaтися Пpи киlIIкoвиx Дискiнезiяx' еIlTеDиТaХ та ахiлii.
Упoвiльнlоють BсМoКтувaHнЯ зaлiзa пpoдщти з хлiбних злакiв iхлiб. пш]оHянa i  пшенична ка;лi ,
плaстiвцi), зеpнoбoбoвдх (coя, гopox), pис, МopепpoДук'r.и' MoЛoчIll прoД}'I(Tи, яйця. Пpoмiжoк
vaсy мirк пpийoмoм Ферoплeктy Ta вяuBaI{Ilям цих пpollyкTlв Мaс стaнoвиTи Ilе МенIпе 2 гoдин.
Пpeпaрaт не cлiд зaпивaти МrцItим ЧaеМ' кaвoтo. МoлoкoM.
Не cлiд вживaти aЛкoгoлЬ пiд uac лiкрaння Фepоплектoм.
Hе слiд пpизнанати великi .цoзи пpeПapaту пaцiснlaм iз пiДвиценням згopraння крoвi.
Cлiд з oбеpеltнiоттo зaстoсoвyвaти ПprпaрaTи, що мiстять aокоpбiнoвy кисЛoTy, для лiкyвaння
пaцieнтiв з дефiцитoм глroкoзo-6-фocфaтдегiдpoгeнaзи, пaцiснтiв iз зaxвоpтoвaннЯM Еlиpoк в
at{aМнезl.
При тpивалoмy зaстoсувaннi Bисoких доз aскoрбiнoвoi кислoти слiд конщолтoвaти
ниpoк, рiвень apтеpiaльнoгo тискy' фyнкцiтo пiдrплутrкoвoi залози.
oскiльItи aскopбiновa киcлоTa чиIlиTь легкy сTиМyЛ]оIоЧy 'цirо, не pекoМеItдустЬоя

фyнкцiтo

пpийМaTи
препaрaT нaпpикiнцi дня.
Зaстoсyвaння Препaрary Mo)I(e опpичиниTи ТeМнe зaбapвлення каJIy, щo не мaс клiнiчнoгo
знaЧення. L{е зyмoвленo BиBеДеI]I{яМ зaлiзa, щo не BcМoкTaЛoся. !ля зaпoбiгaння фapбyвaння
зyбнoi емалi препapaT cлiд кoвтaти, не рoз)I{Овyloчи. !ля зaпобiгaння зaпОpу препapaт слiд
зaпивaти веЛикolo кiлькiстто вoди.
Пpи прийомi Феpoплектy мoжливий хибнoпoзитивний pезультaт aнaлiзу кaлу Ita пpиxoвalry кpoв.
Чеpез вмiст aокoрбiнoвоi кисЛoTи ПреПaрaT мoже змiнтoвaти pезyЛьTaТи iнпrиx лaборaтopних
гестiв (дивl pоздiл <BзaемoДiя'з,iнrлими.лiкаpськиМи'зacoбaми тa iнrпi види.взaсмoдiйD). "
BипaдкоBе пoтрaпляння заrriзoвмiсних пpeпapaтiв y .цихальнi IпЛяхи Mo)ке призвесTи



IIеoбopoтI]oгo бpoнхiaльнoгo Irекpoзу. Toмy в paзi Bипaдкoвoгo 3дихaIIIlя фpaгментiв тaблетoк

Феpoплект нeoбxi,цнo нeгaйнo звеplryтися дo лiкapя'

ПpЬпapaт мiстить сaxapoзy' тoмy йoгo не слiд пpизнaraти пaцieнтaм iз piдкiсними спa,цкoBими

фopмaМи ItепеpенoсиМoстr фpщтoзи (фpуктoземiя), дефiцитoм caхapази-iзoмальтaзu aбo

cиI{ДрoмoМ гдIoкoзо-гaЛaктoзнoi мa"'rьaбcoрбцii.
пpeпapaт мiстить лaктoзy, тoмy йoгo нe слiд пpизнaraти пaцiснтaм iз piдкiоними сIIaдкoBиMи

фоpмaми EelepеItoоиMoстi галaктoзи, лaктазItolо недoстaтнiстro aбo синдpомoМ гЛIoкoзo-

галaктoзнoi мaльaбcopбцii.

Засmoсування у nеpiod ваzimнocmi абo zodування zpуddю.

e вiдoмocтi пpo пopyIIIення рoзвиTкy nnйu ,u вийднi внacлiдoк iнтoксикaцii залiзoм. Лiкapськi

зacoби' якi йiстять зaлiзo,. n..цo"'u'"oo дослiдженi щoдo eмбpioтoксичностi y дoсЛiда,ч нa

твaриI{ax.
д," np'.nu".nня Феpoплeктy Ta визIlaчеIIнЯ 

]|111o"'i 
зacтoсyвaнIul y пеpioд вaгiтнoстi aбo

го,цyвaння гpyд.цIo сЛl.ц вpaxoвyBaти спiввiднorпrвня о.riкyвaнoi кopистi вiд зaстoсyвaяня .цля

мaтеpi тa мoжлиBо.o ризикy дJI,I плoдa/,цитини.

Зdаmнicmь вrulIва|nll на швudкiсmь peaкцit пpu кеpуваннi авmompанcnopпoм абo iнu,tшмu

механiзмаl,lu.
Cлiд з oбеpeжнicтю зacтoсoвyвaTи пpellapaт пiд чaс кеpyBaIIIIя aBToтpallcпopТoМ aoo lнIIIиMи

МexaнiзМaми, звФкaIoчи нa 'oЬ,uiс'i u',,,o,,."'" пoбiчних pеaкцiй з бoкy Цeнтpaльнoi нepвoвoi

оистеМи.

Cnociб заcmocувaння ma doзu.

Д," ,inyu*"" за:liзoдефiцитнoi aнемii дopocлиМ тa дiтям вiкoм вiд 12 poкiв пpизI{aчaти пo

Т-2 'u6i".,n' З pьзu нa дo6у.,дiтям вiкoм вiд 4 дo 12 poкiв _ пo 1 тaблетцi 3 рaзи яa дoбy.

,,(ля пpoфiлaкти* .-i.oд.6iц,тноi aнемii дopoслий тa дiтям вiкoм вiд 12 poкiв признaнaти пo l-

1''uai"'i" 1 paз нa дoбy, дiiям вiд 4 дo 12 poкiв _ пo 1 тaблетцi l paз нa loбy.

Феpoплeкт зaстocoвyBaти внyгpirшньo' Ire poзжoв)Toчи' зa 1 гoдинy дo aбo vеpез 2 гoДини пiсrrя

вживання iki.
Тpивaлiсть лiкрaння BизIIaчae лiкap iндивiдyaЛьIlo зaЛе)кIlo вi'ц вмiстy зaлiзa в плaзМl кpoBl

niui.n'u. Пiсй нopма,тiзaцii piвня гемoглoбiнy тa еpитpoцитiв в щoвi. з Метolo сTвopеlIIiЯ 
_в

opгaнiзмi <депo> зaлiзa' пp.nupu' слiд пpиймaти ще BIIpoдoв)к 1-2 мicяцiв. Cеpе.цня тpивaл1сть

,inyuu',." зa,liзoдефiцитноi aнeмii cтaнoвить 3-6 мiсяцiв.

Лimu.
.Цiтям вiкoм дo 4 рoкiв пpeпapaт нe пpизI{aчaTи.

Пеpеdoзуoaння'
Сuмпmoмu. Пpийoм всеpeдиIly 20 мг/кг rЛeМel{тapнoгo зaлiзa ввaжarтьcя пoтeнцiйнo тoкcичItoк)

дoзoю, zоо-zjo мг/кг _. пoтенцiйнo ЛeTaЛЬIlою. Пеpебiг гoстрoгo пrpедoзyвalil{я залiзa мoжнa

!o.nooп"* нa кiлькa етaпiв. Ha пеp''IoМу етaпi (лo'6 гo.цин пicля пpийoмy) cимптoМи мoжуть

вклIoчaTи тaхiкap.пiro, aртеpiaльнy гйoтензiro, бiль у живoтi, Iryдoтy, блroвaння, дiaрею, мелeнy

тa./aбo гемaтемeзиc, y бiльIп тяxких Bипa'цкaх _ кoМy' сy.цoМ.и'- rпoк. ,{pyгий етaп (6-24 гoдини

пiсля прийoмy) хapaкTеpизyсTЬcя тиМчaсoвolо peмiсiсю aбo клiнiчноro cтaбiлiзaцieю. Ha щетьомy

eтaпi poзвивaстьоя pеци,Щrв IIIлyllкoBo.киIIIкoвoi тoкоичвoстi (бrпoвaння, .цiapея' IIIЛyIlкoвo-

n"**ouu кpoвoтенa). Taкoж симптoМи пеpr,цoзyвaltlrl Мoжyть BкJIIoчaти в cебe виpaженy

сoнливiсть (лeтapгiтo) aбo кoмy, дeгiдpaтацiю, cуДиннy недoотaтнiсть/тя*r::-. rпo* (внacлiдoк

".рr.""i 
'.i*'u'*o"'i, no",",йi з гiпoвoлемiero aбo з пpямolo -"po'-:]^"::.:-:-чу'-)'-T.,]ii:-:I

не.цocтaтнicть/гeпaтoцeЛлюJUlpний нeкpoз з )I(oBTяI-IицrIo, poЗлaДи кoaгyJUIц1i тa кpoBoтечl'

гiпoглiкемiтo, енцефziлoпaтirо, мeтaбoлivний,aциДoз,,сyдoми,.гiпеpтеpмiIo; IIиpкoBу нeдoстaтнiсть ,,

(внacлiдoк зIlижеI{IlЯ 'кan'н,,оi пеpфyзir) тa нaбpяк легень. Icнус pизик пеpфopauiй шrдyнковo-
,/./h

/1/t.t
tl// t/ -.



киIIIкoвoгo Tpaктy' a тaкoж poзBитoк Yersiniа еnteroсolicа sepsis. tla чeTвrpтoмy етaпi 1urpeз

i.5 ,,жr,iu пiсrш. 
.пpийoмy) 

мoлсливий poзв1,Iтoк чacткoвoi aбo пoвнoi rплркoвo.кишкoвoi

oботpyкцii (внaслiдoк pyбцевиx стpикryp/cтeнoзy пiлopyсa), Циpозy пe.riнки.

У йкиx ч)тливиx пaцieнтiв (з лефiцитoм глroкoзo.6-фoофaтдeгiдpoгegaзи) пepeдoзyвaння

aокopбiнoвoi киcлoти Мoх(r спpичиItити тЯ'{кий aцидoз тa гeмoлiтиuнy aнемilo.

Гoсфi oтрyення y лiтей пpи Bипaдкoвoмy пpийoмi великoi кiлькoстi пpепapaтiв зaлiзa мшoть

тяжкий пеpебiг, пpи цЬoМy мoжливi гемoiaгivний гaстpoентеpит' бrпoвaння з дoмirпкaми кpoвi,

дiapея з дoмirпкaми кpoвi тa су'Цинний rпoк.
Лiкування. Зaлежить вi'ц cимптoмiв, дoзи i .raсy пicля пpийoмy пoтeнцiйнo rrебезпечнoi дoзи.

Пijтpим1тo.li Ta сиМПToМaTичнi зaxo.ци BкЛIoчriIoть виклик,ltII{я бловaння, пpийoм мoлокa aбo

сиpих ЯсцЬ (дЛя ).IвopеIrIrя зaлiзoбiлкoвoгo кoмплексy), пpoМиBaвня lliлylrкa 1 o/o poзнинoм нaщiю

гijpoкcиду (для щвopeння вФккopoзчинIloго кapбoнaтa залiзa), пpoмивal{Iiя IIIлункa poзчинoМ

д".6ерo*"u*iny Q, rti1 тa BBедeння poзчину дeсфеpoксaмiнy B ltlлyl{oк чеpез IIIлyнкoBий зolrд

(5.1b i десфepЬкоaмiнy poзчиttяIoтЬ y 100 мл iзoтoнiчнoгo poзчиIry нaтpiIo хлopидy), a тaкoж

iaбeзn."еnn" 
- 
aдеквaтнoi легеневoi вентиляцii, мoнiтopинг ЕКГ, apтepiaльI{огo -Tискy i лiypeзу'

ствopеIlllя внщpiпlньoвенIroГo дocтупy тa зaбезпeчення aдеквaтнoi гiдpaтaцii. Пpoтягoм ycьoгo

перioлy iнтoкiикaцiТ слiд кol{тpoЛюBaТи piвень сиpoвaткoвoгo зaлiзa.

для дщoслиx мoже бщи кopисIiим пpийoм мaнiтoлy aбo сopбiтoлy ллЯ IIocиЛеIl}Iя пеpисTaJIьTики

;,y"-; Iндyкцiя дiapеi мoйе б}ти дyжe небезпечнoю.цля дiтeй, ocoбливo дЛя.цiтей МoЛoдIIIoГo

вiкy, тoмy.ti.'олiд щикaти. Пaцiснт IIoвиIIeн пеpебyвaти пiд пильцим кol{тpoлеМ для свoечacногo

виявлеIII{я мoжливoi aспipaЦii.
Taблетки пoглиIIaIoTь peнтгенiвськi пpoмeнi' тol\4y пpи peнтгeнiвсъкoмy дoслiДжeннi .reревнoi

пopoжIlиI{и Мo)lс{a BияBи'r'и кiлькiсть тaблетoк, якi MoгЛи зtL.IиIпитися y IIIлyIIкoBo-киIIIкoвoMу

тpaктi пiсля BиМylrleнoгo блroвaння i пpoмивaння illlгylrкa.

tip, *onu"''puuii зaлiзa в сиpoвaTцi кpoвi > 3-5 мг/л (55-90 мкмoль/л) i з тендeнцiero дo зрoстaння

.,iд po..,"'щ" неoбхiД;iсть пapеIlтеpaJlЬнoГo вве,цеIIня дecфepoкcaмiнy' Пpи тяжкiй

iнтoкciткaцii: пpи пtoui тa./aбo кoмi ,u np' u,"o** piвняx за.тriзa в оиpoвaтцi щoвi (> 90 мкмoль/л

y oi'.tt '", 14) '*'on"/n y.Цopoслиx) негaйнo слi,Ц poзпovaти iнтенcивну пiдщ:yу."y тepaпiю

тa внутpirпньou""'" uu"o"'n" д..6"po*.*iнy ils мг/кг/гoд IIIJUI*.м пoвiльнoi iнфyзii'

"u*" ' " -u 'u 'цoзa_80мг /к г /добу) 'Haдтoвисoкaпrвидк i с тьBведеI{няМo}(eпpизBeсTидoapтеpiaльнoi гiпoтeнзii.
Пpи мeнш тяжкiй iнтoкcикaцii
МaксиMaльнa зaга.пьнa дoзa 4 г).

мoжe бри зaсToсoBaний .цЛя IIpиокoрeI{ня

Taкo)к покaзall ий лpи oлiг1pii aбo aнypii.

Мo)кI{a ввecти десфеpoкcaмiн внyтpirшньoм'язoвo (50мг/кг,

Гемo.цiаrriз неефeктивний ,цлЯ виBe.цeннЯ зaЛlзa' aЛе

BиBе.цеIlItЯ зaлiзo-десфеpoкcaмiновoгo кoМпЛексy' a

Moжл ивe зacToсyBaння пepитoнеaЛ Ьнoгo дiал iзy.

Пoбiннi pеакцii.
ipiuno.,u,.i,с: диcкoмфopт y живoтi, диспeпсiя' Гacтpоспaзм' I{yдoтa' блтoвaння, пенtя,

uioр"n.и, бiль в eпiгaсщiii/lкйвoтi, гaсTpит' мrTeopизI{' дiapея. Tpивaле зacтoсyвall}rя Bиcoких .цoз

n.pЬp-o",* пpепaрaтiв зaлiзa, оcoбливo пaцieнтaми лiтньoгo вiку, мoже спpичиI{ити зaпoр, щo

iнoдi пpизвo,цить дo кoпpoсTaзy' ..-- т-I.'
Кал мoxe нaбщи.ropнЪгo зaбapвлення, МoжJIиве пoтемIliнIIя зyбiв тa яcен. Пpи зaстoсувal{нl

Bеликих дoз у рrзyльTaтi кoнтaктнoгo пo,цp.rзIIеIlIlя олизoBoi oбoлoнки трaвIroгo Tрaктy

;;6;;-*; 
"ynu6u'y 

залiзa мo)кливi гacщoiн1еcтиIraльнi еpoзii7виpaзки (в T.Ч. cтрaвoxoдy)'

кpoвoтенi' cтеIroз стpaвoxo.цy.
17еpвoва cucmeма.' Пpи тpиBaJIомy зaстoсyвalrнi y виоoких дч.* - 

]:..:".:-11.бiль, 
пoр1тпення cнy'

зaпaмopoнення, cлaбкiсть, ДpaTiвЛивiсTЬ, пiДвищенa збyдливiсть, втoМJlloBaнlстЬ.

Сepцеio-суduннa cucпeи4а: вiд.ryтгя з.цaвJIIoвaння зa Гpyдинolo, "-llY]Y-.i1t} -пpи 
тpивaЛoмy

зaстoоувaянi y виоoких дoзaх _ диcтpoфiя мioкapлa, пiдвищення apтepiaЛЬIroгo .|IIcКу ' poзBуi6К

мiкpоaнгioпатiй ihy-
Ч/r//-



Iмунна cucmема, ulкipа mа пidшкipна клimкoвuна: peaкrlii гiпepvyтливoстi, в т.Ч. висипaння,
rкзеМa, cBepбi)к' кpoпив'янкa, гiпepемй lПкipи, аIraфiлaкTичIri peaкцii, в т.ч. бiль y гopлi,
aнгiое.цeмa, aнaфiлaктичIrий rпoк пpи нaявнoотi сeнсибiлiзaцii, 'циxaльнi peaкцii гiпеpнщrгивoстi.
Сечoвudiльна сucmе]4а: пiДкисЛeнrrя сенi, гiпеpoксалaтypiя y пaцiентiв з гpyпи pизикy пpи дoзax
acкopбilroBoi кислoти' щo пеpeвиiцyоть 1 г/дoбy; пpи тpиB.шoмy зaстoсyвaннi y висoких дoзtlх _

пollIкoджеttltя гЛoМepylulplroгo allapaтy нирoк' кpиcTtiЛypiя, фopмyвaн}rя ypaтIrих' цисTиIloвиx
тa./aбo oкоaлaтниx кoнкpеМеIlтiв y ниpкax тa се.loвивiдних IIIJUIxax' ЕIиpкoвa нeдocтaтнiсть' .Цoзи
acкopбiнoвoi кислoти пoнaд 600 мг/лoбy мaють ceчoгiIIIIий rфeкт.
Кpoвomвopна cuc||lеЛtа: пpи тpивaлoМy зaстoс1ъaявi y виcoких дозzrх зa paхyнoк acкopбilroвoi
кисЛoTи - TpoМбoцитoз' Tpoмбoyгвopel{I{я, еpитpoцитoпенiя, нейтрoфiлЬний лeйкoцитoз,
гiпеpпpотpoмбiнемiя; y пaЦiсIrтiв з не.цocтaтнicтIo гJпокoЗo-6-фoсфaT.цeгiдpoгeнaзи мoхшивий
гeмoлiз eритpoцитiв тa poзвитoк геМoлiтичяoi alrrМii.
Mеmабoлiчнi pфЛаdu: пpи тpивaлoмy зaсТосyвaннi у виcoкиx дoзa,x (пpепaрат мiстить
acкopбil{oBy кислотy) . гiпеpвiтaмiнoз C, пoгip[IеIiI{я тpoфiки ткaнин' пpигнi.rення фyнкцii
iнсyлярнoгo aпapaтy пiдrпrг}тrкoвoi зaлози (гiпеpглiкемiя, гlпoкoзypiя), пopytпенI{Я сиItтезy
глiкoгeнy, цyФoBий дiaбeт, зaTpиМкa нaтpito i piдини, пop)'IIIеIrIrя oбмiнy цинкy, мiдi.

T epлliн np ud аmнo cmi. 2 poки.
Hе зaстoсoвувaти пiсля зaкiнчення теpмiнy пpидaтнoстi, Bкaзaнoгo нa yпaКoBцi.

Умoви зберiгaння. B opигiнaльнiй yпaкoBЦi пpи темперaTypi нe вище 25 oC. Збepiгaти y

I]едoстyПtlоМy для дiтей мiсцi.

Упaкoвкa. J\b 50 y блicтеpi тa кoнвepтi; Ns 10x3' N9 10x6 y блiстеpax тa пaнцi.

Кaтeгopiя вiдпyскy. Зa pецептoм.

Bиpобник. Пyблi.тне aкцioнеpнe Toвapиствo (Flayкoвo.Bиpoбниvий цeнтp (БopщaгiвcЬкий хiмiкo-

фapмaцевти.rний зaвoд).

MiсцезнaхoДясeння виpoбника тa йoгo aДpeсa мiсця пpoBаД?I(eпIlя ,Цiяльнoстi.
УкpaiЪa,03134, м. КиiЪ, вyл. Mиpy' 17.

flaтa oстarrньoгo пrpeгЛяДy.

|7l,lrаzii/5,/ffi/с//цz,
.,Цаx. rc
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