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²íôîðìàö³ÿ ïðèçíà÷åíà âèêëþ÷íî äëÿ ôàõ³âö³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê  â Óêðà¿í³: ÒÎÂ «Êë³ìåä Óêðà¿íà». Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, 04112, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 62, îô. 58À, òåë.: +38 044 228 
47 17, http://kleemed.com.ua
03/18

ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу 

КОНТРОЦИСТ
(CONTROCYST)

стерильно

Склад:
100 мл розчину містять: хондроїтину сульфату 0,6 г, метил-полімер оксирану 
(Kolliphor micro P 407) 2,97 г, колоструму очищеного 1,8 г;
допоміжні речовини: вода очищена, натрію фосфат безводний, дигідрат дигідрофос-
фат натрію.

Властивості 
КОНТРОЦИСТ - стерильний розчин на основі хондроїтину сульфат, колоструму 
очищеного та метил-полімер оксирану з контрольованою в’язкостю та вираженої 
фармакологічною активністю, для введення в порожнину сечового міхура при 

різних формах хронічного циститу.  КОНТРОЦИСТ, завдяки складовим, має високу 
терапевтичну вктивність та довготривалу дію.

Показання.
Різні форми хронічного циститу: інтерстиціальний цистит, синдром гіперактивного 
сечового міхура, хронічний рецидивуючий в т.ч. бактеріальний цистит, променевий 
цистит,  постпроменевий цистит. 
Забезпечення захисту уротелію при різних маніпуляціях: уретроскопія, цистоскопія, 
ТУР передміхурової залози та сечового міхура.

Протипоказання.
Гіперчутливість до будь-якого компонента, вагітність, період годування груддю.

Передозування
Клінічний досвід щодо передозування Контроцисту відсутній.

Побічні реакції
Не повідомлялось. Можливе короткочасне місцеве подразнення внаслідок 
катетеризації.

Термін придатності 2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання
Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25°С.  Не заморожувати. Зберігати 
в недоступному для дітей місці.

Виробник. АЛЬФАКЖИН с.р.л., Віа Пьяцца делла  Републіка, 22 27026 Гарласко (ПВ), 
Італія /ALFAKJN S.r.l., Via Piazza della Republica, 22 27026 Garlasco (PV), Italy.
Дата затвердження/останнього перегляду інструкції: 26.03.2018.

Ïåðøèé ì³ñÿöü

ç 5-ãî ì³ñÿöÿ

2-èé – 4-èé ì³ñÿö³

ÑÕÅÌÀ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ÄÎÇÀ

Ï²ÄÒÐÈÌÓÞ×À ÄÎÇÀ

4 ²ÍÑÒÈËßÖ²¯ ÍÀ Ì²ÑßÖÜ

2 ²ÍÑÒÈËßÖ²¯ ÍÀ Ì²ÑßÖÜ

ÎÄÍÀ ²ÍÑÒÈËßÖ²ß ÍÀ Ì²ÑßÖÜ

UA.TR.098

Â çàëåæíîñò³ â³ä êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â òà ñèìïòîì³â ë³êàð ìîæå çì³íèòè êóðñ òåðàï³¿ 

ÊÎÍÒÐÎÖÈÑÒ
0,6% õîíäðî¿òèíó ñóëüôàò, êîëîñòðóì

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÖÈÑÒÈÒÓ 

Ðåêîìåíäîâàíî EAU äëÿ 
³íòðàâåçèêàëüíîãî ââåäåííÿ
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очищеного та метил-полімер оксирану з контрольованою в’язкостю та вираженої 
фармакологічною активністю, для введення в порожнину сечового міхура при 

різних формах хронічного циститу.  КОНТРОЦИСТ, завдяки складовим, має високу 
терапевтичну вктивність та довготривалу дію.

Показання.
Різні форми хронічного циститу: інтерстиціальний цистит, синдром гіперактивного 
сечового міхура, хронічний рецидивуючий в т.ч. бактеріальний цистит, променевий 
цистит,  постпроменевий цистит. 
Забезпечення захисту уротелію при різних маніпуляціях: уретроскопія, цистоскопія, 
ТУР передміхурової залози та сечового міхура.

Протипоказання.
Гіперчутливість до будь-якого компонента, вагітність, період годування груддю.

Передозування
Клінічний досвід щодо передозування Контроцисту відсутній.

Побічні реакції
Не повідомлялось. Можливе короткочасне місцеве подразнення внаслідок 
катетеризації.

Термін придатності 2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання
Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25°С.  Не заморожувати. Зберігати 
в недоступному для дітей місці.

Виробник. АЛЬФАКЖИН с.р.л., Віа Пьяцца делла  Републіка, 22 27026 Гарласко (ПВ), 
Італія /ALFAKJN S.r.l., Via Piazza della Republica, 22 27026 Garlasco (PV), Italy.
Дата затвердження/останнього перегляду інструкції: 26.03.2018.

Ïåðøèé ì³ñÿöü

ç 5-ãî ì³ñÿöÿ

2-èé – 4-èé ì³ñÿö³

ÑÕÅÌÀ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ÄÎÇÀ

Ï²ÄÒÐÈÌÓÞ×À ÄÎÇÀ

4 ²ÍÑÒÈËßÖ²¯ ÍÀ Ì²ÑßÖÜ

2 ²ÍÑÒÈËßÖ²¯ ÍÀ Ì²ÑßÖÜ

ÎÄÍÀ ²ÍÑÒÈËßÖ²ß ÍÀ Ì²ÑßÖÜ

UA.TR.098

Â çàëåæíîñò³ â³ä êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â òà ñèìïòîì³â ë³êàð ìîæå çì³íèòè êóðñ òåðàï³¿ 

ÊÎÍÒÐÎÖÈÑÒ
0,6% õîíäðî¿òèíó ñóëüôàò, êîëîñòðóì

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÖÈÑÒÈÒÓ 

Ðåêîìåíäîâàíî EAU äëÿ 
³íòðàâåçèêàëüíîãî ââåäåííÿ

²íôîðìàö³ÿ ïðèçíà÷åíà âèêëþ÷íî äëÿ ôàõ³âö³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê  â Óêðà¿í³: ÒÎÂ «Êë³ìåä Óêðà¿íà». Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, 04112, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 62, îô. 58À, òåë.: +38 044 228 
47 17, http://kleemed.com.ua
03/18
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