
Виробник. ПАТ «Київмедпрепарат». Місцезнаходження. Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.  
Інформацію наведено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в Інструкціях для медичного застосування лікарських засобів Касарк® 8 мг, 16 мг і 32 мг, Касарк® H і Касарк® HD. Інформація виключно для медичних і фармацевтичних працівників. Для використання в професійній діяльності. 
Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозіумах з медичної тематики. До складу Корпорації «Артеріум» входять ПАТ «Київмедпрепарат» та ПАТ «Галичфарм». Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 22.12.2015 р.

КАСАРК®
Діюча речовина: candesartan cilexetil; 1 таблетка містить кандесартану цилексетилу, у перерахуванні на 100% 
речовини, 8 мг; 16 мг або 32 мг. Фармакотерапевтична група. Антагоністи рецепторів ангіотензину II. Код АТС 
C09C A06. Показання. Есенціальна гіпертензія. Протипоказання. Гіперчутливість до кандесартану цилексетилу 
або до будь-якої з допоміжних речовин. Тяжка печінкова недостатність та/або холестаз. Побічні реакції. 
Лікування артеріальної гіпертензії. Побічні реакції при прийомі кандесартану легкі та тимчасові. Найчастішими 
побічними реакціями є  запаморочення/вертиго, головний біль та інфекції дихальних шляхів. Особливості 
застосування. Ниркова недостатність. Як і у випадку з іншими препаратами, які інгі бують ренін- ангіотензин- 
альдостеронову сис те му, можна очікувати змін ниркової функції у схильних до цього пацієнтів, які приймають 
Касарк®. Відпускається за рецептом лікаря. Реєстраційні посвідчення: UA/12457/01/03 з 22.08.2014 
по 23.08.2017; UA/12457/01/02 з 23.08.2012 по 23.08.2017; UA/12457/01/01 з 23.08.2012 по 23.08.2017. 

КАСАРК® H, КАСАРК® HD
Діючі речовини: candesartan cilexetil, hydrochlortiazide; КАСАРК® H: 1 таблетка містить кандесартану цилексетилу, в перерахуванні на 100% речовини, 16 мг та гідрохлортіазиду, в перерахуванні 
на 100% речовини, 12,5 мг; КАСАРК® HD: 1 таблетка містить кандесартану цилексетилу, в перерахуванні на 100% речовини, 32 мг та гідрохлортіазиду, в перерахуванні на 100% речовини, 
25 мг. Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати інгібіторів ангіотензину ІІ. Код АТС С09D А06. Показання. Есенціальна гіпертензія у випадках, коли монотерапія кандесартану 
цилексетилом або гідрохлортіазидом є недостатньою. Протипоказання. Гіперчутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин препарату. Тяжка ниркова недостатність, 
тяжка печінкова недостатність та/або застій жовчі (холестаз), стійка гіпокаліємія або гіперкальціємія, подагра. Побічні реакції. Побічні реакції при прийомі кандесартану цилексетилу/
гідрохлортіазиду легкі та тимчасові. Кандесартану цилексетил/гідрохлортіазид з боку нервової системи: запаморочення/вертиго. Кандесартану цилексетил з боку крові та лімфатичної 
системи: лейкопенія, нейтропенія та агранулоцитоз; Гідрохлортіазид з боку крові та лімфатичної системи: рідко поширені — лейкопенія, нейтропенія/агранулоцитоз, тромбоцитопенія, 
апластична анемія, пригнічення кісткового мозку, гемолітична анемія. Особливості застосування. Ниркова недостатність. Цій категорії пацієнтів бажано застосовувати петльові діуретики, 
а не тіазиди. При застосуванні препарату КАСАРК® H, Касарк® HD пацієнтам з нирковою недостатністю рекомендується періодичний моніторинг рівня калію, креатиніну та сечової кислоти  
в сироватці крові. Відпускається за рецептом лікаря. Реєстраційні посвідчення: UA/12322/01/01 з 22.06.2012 по 22.06.2017; UA/12309/01/01 з 22.06.2012 по 22.06.2017.
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До складу Корпорації «Артеріум» входять ПАТ «Київмедпрепарат» і ПАТ «Галичфарм».





До складу Корпорації «Артеріум» входять ПАТ «Київмедпрепарат» і ПАТ «Галичфарм».

Біль повертається?
Розірви замкнене коло!

1.  Attal N. et al., EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 
2010 revision. Eur J Neurol. 2010 Sep; 17(9): 1113 e88.

2.  Ñертифікат відповідíості íалеæíіé вироáíичіé практиці (GMP сертифікат) 
018/2015/SAUMP/GMP від 27.03.2015 – ПАТ «Київмедпрепарат».

3.  ²íструкція для медичíоãо çастосуваííя лікарськоãо çасоáу Гаáаíа®, капсули 
по 75 та 150 мã.

ГАÁАÍА®, капсули по 75 мã, Ð.п.: UA/14764/01/01 від 29.12.2015 до 29.12.2020
ГАÁАÍА®, капсули по 150 мã, Ð.п.: UA/14764/01/02 від 29.12.2015 до 29.12.2020

²íформаціþ íаведеíо в скорочеíому виãляді. Повíа іíформація викладеíа в ²íструкції для медичíоãо çастосуваííя лікарськоãо çасоáу Гаáаíа®, капсули по 75 мã та 150 мã. ²íформація виклþчíо для медичíих і фарма-
цевтичíих працівíиків. Для використаííя у професіéíіé діяльíості. Дата остаííьоãо переãляду іíформаціéíоãо матеріалу: 06.12.2016 р.

  Перøа ліíія терапії 
íеéропатичíоãо áолþ1

  Âисока якість, оáумовлеíа 
стаíдартом вироáíицтва GMP2

  Підáір ефективíої схеми 
лікуваííя3

ÌÍÍ: pregabalin.
Ñêëàä: ä³þ÷à ðå÷îâèíà: преãаáаліí;
1 капсула містить  75 мã аáо 150 мã преãа-
áаліíу; допоміæíі речовиíи: лактоçа, мо-
íоãідрат; крохмаль преæелатиíіçоваíиé; 
тальк. Îáолоíка капсули: æелатиí, тита-
íу діоксид (Å 171) – для доçуваííя 75 мã; 
æелатиí, титаíу діоксид (Å 171), еритроçиí 
(Å 127), патеíтоваíиé сиíіé (Å 131), діамаí-
товиé чорíиé (Å 151) – для доçуваííя 150 мã.
Ôàðìàêîòåðàïåâòè÷íà ãðóïà. Проти-
епілептичíі çасоáи. Код АТÕ N03A X16.
Ïîêàçàííÿ. Íåéðîïàòè÷íèé á³ëü. Препарат 
Гаáаíа® приçíачаþть для лікуваííя íеé-
ропатичíоãо áолþ у дорослих при уøко-
дæеííі периферичíої та цеíтральíої íер-
вової системи. Åï³ëåïñ³ÿ. Препарат Гаáаíа® 
приçíачаþть як додаткову терапіþ пар-
ціальíих судомíих íападів іç вториííоþ 
ãеíераліçаціºþ аáо áеç такої у дорослих. 
Ãåíåðàë³çîâàíèé òðèâîæíèé ðîçëàä. Пре-
парат Гаáаíа® приçíачаþть для лікуваí-
íя ãеíераліçоваíоãо тривоæíоãо роçладу 
у дорослих. Ô³áðîì³àëã³ÿ.
Ïðîòèïîêàçàííÿ.
Підвиùеíа чутливість до діþчої речовиíи 
аáо áудь-яких допоміæíих речовиí.

Ïîá³÷í³ ðåàêö³¿.
Íаéчастіøими поáічíими реакціями áу-
ли çапаморочеííя та соíливість. Поáіч-
íі реакції çаçвичаé áули леãкими аáо по-
мірíими. ²íøі:
Ç áîêó îáì³íó ðå÷îâèí, ìåòàáîë³çìó: під-
виùеíиé апетит.
Ç áîêó ïñèõ³êè: еéфоричíиé íастріé, сплу-
таíість свідомості, дратівливість, çíиæеííя 
ліáідо, деçоріºíтація, áеçсоííя.
Ç áîêó íåðâîâî¿ ñèñòåìè: çапаморочеííя, 
соíливість, атаксія, поруøеííя коордиíа-
ції, тремор, диçартрія, поãірøеííя пам’яті, 
поруøеííя уваãи, парестеçії, седативíиé 
ефект, поруøеííя рівíоваãи, в’ялість, ãо-
ловíиé áіль.
Ç áîêó îðãàí³â çîðó: íечіткість çору, ди-
плопія, коí’þíктивіт.
Ç áîêó îðãàí³â ñëóõó òà âåñòèáóëÿðíîãî 
àïàðàòó: вертиãо.
Ç áîêó òðàâíî¿ ñèñòåìè: áлþваííя, сухість 
у роті, çапор, метеориçм, ãастроеíтерит.
Çàãàëüí³ ðîçëàäè: поруøеííя ходи, від-
чуття сп’яíіííя, підвиùеíа втомлþваíість, 
периферичíі íаáряки, íаáряки.
Âèðîáíèê: ПАТ «Київмедпрепарат». Óкраї-
íа, 01032, м. Київ, вул. Ñаксаãаíськоãо, 139.



IÌÏÓËÜÑ, 
    ÂIÄÍÎÂËÅÍÍß, 
                 ÐÓÕ!

Інформацію наведено у скороченому вигляді, повна інформація викладена в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу Медіаторн, розчин для ін’єкцій. Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 06.12.2016.

Витяг з Інструкції для медичного застосування лікарського засобу МЕДІАТОРН (MEDIATORN). Склад: діюча речовина: іпідакрину гідрохлориду моногідрат; 1 мл розчину містить іпідакрину гідро-
допоміжні речовини: вода для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Засоби, що діють на нервову систему. Парасимпатоміметики. 

Показання. Захворювання периферичної нервової системи: моно- і полінейропатії, полірадикулопатії, міастенія та міастенічний синдром різної етіології. 
Захворювання центральної нервової системи (ЦНС): бульбарні паралічі і парези; відновний період органічних уражень ЦНС, які супроводжуються  руховими порушеннями. Протипоказання. Підвищена 
чутливість до іпідакрину. Епілепсія. Екстрапірамідні порушення з гіперкінезами. Стенокардія. Виражена брадикардія. Бронхіальна астма. Вестибулярні розлади. Механічна непрохідність кишечнику і сечо-
вивідних шляхів. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки в стадії загострення. Вагітним та період годування груддю. Побічні реакції. Медіаторн, як і інші лікарські засоби, може спричиняти 
побічні реакції, хоча вони проявляються не в усіх пацієнтів. З боку серцево-судинної системи: підсилене серцебиття, знижена частота серцевих скорочень. З боку нервової системи: при прийомі високих 
доз — запаморочення, головний біль, сонливість, загальна слабкість, судоми. З боку дихальної системи: підсилене відділення секрету бронхів, бронхоспазм. З боку травної системи: підсилене слинови-

З боку шкіри та підшкірних тканин: підсилене потовиділення; алергічні реакції, у тому числі висипання, 
свербіж, кропив’янка, ангіоневротичний набряк. З боку репродуктивної системи: підвищення тонусу матки. Інші: 

Äî ñêëàäó Êîðïîðàö³¿ «Àðòåð³óì» âõîäÿòü ÏÀÒ «Êè¿âìåäïðåïàðàò» ³ ÏÀÒ «Ãàëè÷ôàðì».
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