


При загрозі передчасних
пологів допоможе

ТРАКТОЦИЛ

...починаючи з моменту першого 
введення препарату1

...забезпечує достовiрно вищу 
ефективнiсть/безпеку 

для матерi i дитини, 
в порiвняннi з β-агонiстами1

...фiксований режим дозування2

Перший та єдиний конкурентний блокатор  
окситоцинових рецепторів матки

Токолітик, що рятує два життя

03067, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, 4. Тел: (044) 351-18-17 (18). www.ferring.com.ua

Реєстраційне посвідчення: № UA/8850/02/01 (09.08.13-09.08.18)

ТРАКТОЦИЛ (TRACTOCILE) Склад: діюча речовина: атосибан; 1 мл розчину містить атосибану ацетату у перерахуванні на атосибан 7,5 мг; допоміжні речовини: маніт (Е 421), кислота хлористоводнева розведена, вода для ін’єкцій. Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Гінекологічні 

препарати. Код ATC G02C X01. Клінічні характеристики. Показання. Трактоцил застосовують для запобігання передчасним пологам у вагітних за наявності усіх нижчезазначених умов: регулярні маткові скорочення тривалістю не менше 30 с і частотою більше 4 разів протягом 30 хв; розкриття шийки матки від 1 до 3 см 

(0–3 см для жінок, які народжують вперше) і згладжування шийки матки більше ніж на 50 %; у жінок старше 18 років; термін вагітності від 24 до 33 повних тижнів;нормальна частота серцевих скорочень у плода. Протипоказання. Трактоцил не слід застосовувати у таких випадках: термін вагітності менше 24 або більше 

33 повних тижнів; передчасний розрив навколоплідного міхура при вагітності більше 30 тижнів; порушення частоти серцебиття плода; внутрішньоутробна ретардація росту й аномальна частота серцевих скорочень (ЧСС) плода; допологова маткова кровотеча, що вимагає негайних пологів; еклампсія і тяжка прееклампсія, 

що вимагає негайних пологів; внутрішньоутробна смерть плода; підозра на внутрішньоматкову інфекцію; передлежання плаценти; відшарування плаценти; будь-які інші стани, що стосуються як матері, так і плода, при яких збереження вагітності становить небезпеку; гіперчутливість до діючої речовини або допоміжних 

речовин в анамнезі. Спосіб застосування та дози. Трактоцил вводиться внутрішньовенно у 3 послідовні етапи: 1 – спочатку болюсно вводиться розчин для ін’єкцій у початковій дозі 6,75 мг, 2 – одразу після цього проводиться тривала інфузія концентрату для приготування інфузійного розчину в високій дозі - 300 мкг/

хв. (навантажувальна інфузія) протягом 3 годин, 3-після цього йде тривала (до 45 годин) інфузія концентрату в низькій дозі 100 мкг/хв. Тривалість лікування не повинна перевищувати 48 годин. Побічні реакції. Дуже часто (>1/10) 3 боку шлунково-кишкового тракту - нудота. Часто (>1/100, <1/10) 3 боку обміну речовин 

і трофіки - гіперглікемія, з боку нервової системи: головний біль, запаморочення, з боку серцево-судинної системи: тахікардія, гіпотензія, припливи крові, з боку шлунково-кишкового тракту: блювання. Описаний один випадок алергічної реакції. Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Атосибан - синтетичний 

пептид, конкурентний антагоніст людського окситоцину на рівні рецепторів. Зв’язуючись з рецепторами окситоцину, знижує частоту маткових скорочень і тонус міометрія, призводячи до притічення скоротності матки. Атосибан також зв’язується з рецепторами вазопресину, у такий спосіб прилнічуючи ефект вазопресину. 

Фармакокінетика. У здорових невагітнихжінок, які одержували атосибан у вигляді інфузії (від 10 до 300 мкг/хв протягом 12 годин), стійка концентрація в плазмі крові збільшувалася пропорційно дозі. Кліренс препарату, об’єм розподілу і період напіввиведення не залежали від дози. Термін придатності. 2 роки. Умови 

зберігання. Зберігати в холодильнику (при температурі 2 - 8°С) в оригінальній упаковці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії готового продукту: Феррінг ГмбХ, Німеччина/Ferring GmbH, 

Germany. Відповідальний за вторинне пакування: Феррінг Інтернешнл Сентер СА, Швейцарія/Ferring International Сenter SA, Switzerland. Для більш детальної інформації дивитись: http://ferring.com.ua/uploaded/file/Tractocile_sol_18092014.pdf

1. Atosiban versus betamimetics in the treatment of preterm labour in Italy: clinical and economic importance of side-eff ects, Jaro Wex, Ahmed M. 
Abou-Setta, Graziano Clerici, Gian Carlo Di Renzo, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 157 (2011), 128–135.
2. Согласно инструкции по медицинскому применению препарата  Трактоцил.
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Пробіотик на основі Lactobacillus Reuteri 

Дія Ротену (Reuten®) базується на 

Ротен (Reuten®) ефективний при:

 

 

 

 

20 саше по 3г

Бактрерії

Echerichia coli
Salmonella typhimurium 
Pseudomonas aeruginosa 
Shigella sp 
Campylobacter jejuni 
Bacillus subtilis
Listeria monocytogenes 
Clostridium perfrigens 
Helicobacter pylori

Штами дріжджів 
 і грибків
Candida albicans
Fusarium samiaciens 

Найпростіші
Eimeria tenella 
Eimeria acervulina 
Eimeria maxima 
Tripanosoma cruzi

Рейтерині (Reuterina)
(ß-гідроксипропіональдегід)

- Підтримання фізіологічної мікрофлори кишечнику 
та регуляція процесів травлення
- Відновлення балансу шлунково-кишкової флори
- Активація і модуляція імунної відповіді 

- Виснаженому та послабленому імунітеті 
(дорослі та діти).
- Гострій ротавірусній діареї (дорослі та діти).
- Кишкових бактеріальних інфекціях.
- Шлунково-кишкових розладах у дітей 
(старше 36 місяців).  
- Грибкових інфекціях.
- Синдромі подразненого кишечнику (СПК).
- Дивертикульозі товстої кишки.
- Хелікобактерній інфекції.
- Великих операціях на черевній порожнині 
(анастомоз шлунка і кишечнику та ін.).
- Стомах (ілеостома, колостома).
- Вагінальних інфекціях, що спричинені 
Gardnerella та Candida.

- Бактеріальних інфекціях ечовидільної системи.
- Деяких захворюваннях порожнини рота (гінгівіт).
- Профілактиктиці карієсу, спричиненого Strept 
Mutans.
- Атопічних дерматитах.

-амоксициліну, ампіциліну, диклоксациліну, 
феноксиметилпеніциліну, пеніциліну, цефокситину, 
цефуроксиму, азтреонаму, гентаміцину, 
ципрофлоксацину, ванкоміцину, поліміксину, 
метронідазолу, триметоприму + до сульфаметоксазолу.

Забезпечує Антибіотикорезистентність до: 

























  
  

  
  

 



    









  
 

 
  

 
 
  
 

 
 

 
 

  

  
  
 

 
 

 
 

 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 



 

  

 
 

  
 

 



 

 

 

 



 













                     

                                                  

                

                                              



 

 







 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

  













Реместип
терліпресин

ВАЗОКОНСТРИКТОР ЕКСТРЕНОЇ ДІЇ

l При кровотечах травного тракту та
сечостатевих шляхів  (на фоні виразки шлунка,

і дванадцятипалої кишки);

l При  маткових кровотечах, зумовлених  
функціональними порушеннями

або іншими причинами; 

l При кровотечах, пов’язаних з хірургічними
втручаннями, зокрема на органах черевної

порожнини й малого таза;

l  Місцево – під час гінекологічних втручань
на шийці матки.

Тривалий та надійний гемостаз до 6 годин

Швидка дія після в/в введення  
протягом 1-2 хвилин

Реєстраційне посвідчення: № UA/9801/01/01 (27.06.2014-27.06.2019)
Код. G 047/15/10  V2

* Під миттєвою дією мається на увазі скорочення  судин протягом 1-2 хв.

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Гормони задньої частки гіпофіза. Аналоги вазопресину. Код АТС H01B A04. Клінічні характеристики. Показання. Кровотечі травного тракту та сечостатевих шляхів 
наприклад, кровотечі з варикозних вузлів стравоходу, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки; маткова кровотеча, зумовлена функціональними порушеннями або іншими причинами, пологами, абортом тощо; кровотечі, пов’яза-
ні з хірургічними втручаннями, зокрема на органах черевної порожнини й малого таза. Місцево – під час гінекологічних втручань на шийці матки. Протипоказання. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого допоміжного 
компонента препарату. І триместр вагітності, крім життєвих показань. Токсикоз вагітних, епілепсія. Спосіб застосування та дози. Кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу: 1 мг (1000 мкг) кожні 4 – 6 годин протягом 3 – 5 днів. 
Для запобігання рецидиву кровотечі, лікування слід продовжувати протягом 24 – 48 годин після її зупинки. Препарат вводять внутрішньовенно болюсно або у вигляді короткочасної інфузії. Інші види кровотеч травного тракту: 1 мг 
кожні 4 – 6 годин. Препарат також може бути використаний як засіб першої допомоги незалежно від хірургічного втручання, якщо є підозра на кровотечу з верхніх відділів травного тракту. Кровотечі з внутрішніх органів у дітей: 
зазвичай вводять у дозі від 8 до 20 мкг/кг маси тіла з інтервалом 4 – 8 годин. Препарат слід вводити протягом усього періоду кровотечі; загальною рекомендацією є продовження введення для запобігання її рецидиву – так само, 
як у випадку кровотеч у дорослих. За наявності склерозованих варикозних вузлів стравоходу призначають одноразове введення у дозі 20 мкг/кг маси тіла болюсно. Кровотечі сечостатевих шляхів: враховуючи різницю активності 
ендопептидаз у плазмі крові та тканинах, діапазон дозувань є достатньо широким – від 0,2 до 1 мг, які призначають з інтервалом 4 – 6 годин. При ювенільних маткових кровотечах рекомендовані дози від 5 до 20 мкг/кг маси тіла. 
Препарат слід застосовувати внутрішньовенно. Місцеве застосування при гінекологічних втручаннях: 0,4 мг (400 мкг) розводять 0,9 % розчином натрію хлориду до об’єму 10 мл, застосовують інтрацервікально або парацервікально. 
У цьому випадку ефект препарату розвивається через 5 – 10 хвилин. За необхідності дозу можна збільшити або призначити повторно. Побічні реакції. З боку системи травлення: біль у животі, підсилена перистальтика аж до кишкової 
коліки, нудота, діарея. З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску, брадикардія, виняткові одиничні випадки - задишка, серцева недостатність, інфаркт міокарда. З боку нервової системи: головний біль.  
Інші: винятково-поодинокі випадки - фокальний некроз у місці введення.  Для більш детальної інформації дивитись: http://ferring.com.ua/uploaded/file/Remestyp.pdf

Час операції швидко біжить –
РЕМЕСТИП зупинить кровотечу вмить!*

За додатковою інформацією звертатися: 03067, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, 4. Тел: (044) 351-18-17 (18)

Інтернет сайт: www.ferring.com.ua

Плацебо
Реместип 2 мг

Октреотид 50 мг

р < 0,001
n=30
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Изменение давления в варикозно-расширенных венах

Ref: Nevens Feal, Gut, 1996,38,129-134

Причиною розриву варикозних вузлів і кровотечі 
є підвищення венозного тиску в системі  

ворітної вени.

ТЕРЛІПРЕСИН ШВИДКО І ДОСТОВІРНО 
ЗНИЖУЄ ПОРТАЛЬНИЙ ТИСК

Зміна тиску в варикозно-розширених венах
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Варикоз вен 
стравоходу

Стравохідна
кровотеча
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