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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Адемпас 0,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
Адемпас 1 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 

Адемпас 1,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
Адемпас 2 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 

Адемпас 2,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
ріоцигуат 

 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію. 
- Збережіть цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися прочитати його ще раз. 
- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до Вашого лікаря або фармацевта. 
- Цей препарат призначений лише Вам. Не передавайте препарат іншим людям. Препарат 

може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми однакові. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря, фармацевта або 

медсестри. Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних в 
цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладка 
 
1. Що таке препарат Адемпас і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Адемпас  
3. Як застосовується препарат Адемпас 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Адемпас 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Адемпас і для чого він застосовується 
 
Адемпас містить діючу речовину ріоцигуат. Ріоцигуат – це тип лікарських засобів, який 
називається є стимулятором розчинної гуанілатциклази (рГЦ). Він діє шляхом розширення 
легеневих артерій (кровоносних судин, які з’єднують серце з легенями), полегшуючи 
прокачування крові серцем через легені. Адемпас можна застосовувати для лікування дорослих 
з певними формами легеневої гіпертензії — станом, при якому ці кровоносні судини звужуються, 
що ускладнює прокачування крові серцем через них і призводить до високого артеріального 
тиску в судинах. Оскільки серце повинно працювати інтенсивніше, ніж зазвичай, люди з 
легеневою гіпертензією відчувають втому, запаморочення та задишку. Розширюючи звужені 
артерії, препарат Адемпас покращує здатність до фізичної активності. 
 
Препарат Адемпас використовується при одному з двох типів легеневої гіпертензії: 

• хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія (ХТЕЛГ) 

При ХТЕЛГ кровоносні судини легенів закупорюються або звужуються внаслідок наявності 
тромбів. Препарат Адемпас можна застосовувати для пацієнтів з ХТЕЛГ, які не можуть бути 
прооперовані, або після операції для пацієнтів, у яких зберігається або знову виникає 
підвищений артеріальний тиск у легенях. 

• деякі види легеневої артеріальної гіпертензії (ЛАГ) 

При ЛАГ стінка кровоносних судин легенів потовщується, а судини звужуються. Препарат 
Адемпас призначають лише при певних формах ЛАГ, наприклад, при ідіопатичній ЛАГ 
(причина ЛАГ невідома), спадковій ЛАГ та ЛАГ, спричиненій захворюванням сполучної 
тканини. Ваш лікар перевірить яка форма захворювання у вас. Препарат Адемпас можна 
приймати окремо або разом з деякими іншими лікарськими засобами, які застосовуються для 
лікування ЛАГ. 
 

 



2 

2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Адемпас  
Препарат Адемпас не слід застосовувати: 

- якщо Ви приймаєте певні лікарські засоби, які називаються інгібіторами ФДЕ5 (наприклад, 
силденафіл, тадалафіл, варденафіл). Це препарати, які використовуються для лікування 
високого кров’яного тиску в артеріях легенів (ЛАГ) або еректильної дисфункції; 
- якщо у Вас є серйозне захворювання печінки (тяжка печінкова недостатність, клас C за 
шкалою Чайлд-П’ю); 
- якщо у Вас алергія на ріоцигуат або будь-які інші інгредієнти цього препарату (перелічені 
в розділі 6); 
- якщо Ви вагітні; 
- якщо Ви приймаєте нітрати або донори оксиду азоту (наприклад, амілнітрит) у будь-якій 
формі, — лікарські засоби, які часто застосовуються для лікування високого артеріального 
тиску, болю в грудях або серцевих захворювань. Сюди також входять рекреаційні препарати, 
які називаються попперсами. 
- якщо Ви приймаєте інші розчинні стимулятори гуанілатциклази. Запитайте свого лікаря, 
якщо Ви не впевнені, чи приймаєте розчинний стимулятор гуанілатциклази. 
- якщо у Вас низький артеріальний тиск (систолічний артеріальний тиск менше 
95 мм рт.ст.) до початку першого лікування цим препаратом. 
- якщо у Вас підвищений тиск у легеневому кровообігу, пов’язаний із рубцюванням легень з 
невідомої причини (ідіопатична пневмонія легенів). 

Якщо будь-яке з перерахованого стосується Вас, спочатку порадьтеся зі своїм лікарем і не 
приймайте препарат Адемпас. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати препарат Адемпас, якщо: 
- у Вас недавно була серйозна легенева кровотеча, або якщо Ви пройшли курс лікування для 
припинення кашлю з кров’ю (емболізація бронхіальної артерії). 
- Ви приймаєте препарати для розрідження крові (антикоагулянти), оскільки це може 
спричинити кровотечу з легенів. Ваш лікар буде регулярно спостерігати за Вашим станом. 
- під час лікування цим препаратом Ви відчуваєте задишку; це може бути викликано скупченням 
рідини в легенях. Поговоріть зі своїм лікарем, якщо це станеться. 
- у Вас є симптоми низького артеріального тиску (артеріальна гіпотензія), такі як 
запаморочення або непритомність, або якщо Ви приймаєте лікарські засоби для зниження 
артеріального тиску або препарати, що викликають збільшення сечовипускання, або якщо у Вас 
є проблеми з серцем або кровообігом. Ваш лікар може вирішити контролювати Ваш артеріальний 
тиск. Якщо Ви старше 65 років, у Вас підвищений ризик розвитку низького артеріального тиску. 
- Ви приймаєте лікарські засоби, що застосовуються для лікування грибкових інфекцій 
(наприклад, кетоконазол, посаконазол, ітраконазол), або лікаорські засоби для лікування ВІЛ-
інфекції (наприклад, абакавір, атазанавір, кобіцистат, дарунавір, долутегравір, ефавіренц, 
елвітегравір, емтрицитабін, ламівудин, рилпівірин, ритонавір і тенофовір). Ваш лікар стежитиме 
за станом Вашого здоров’я і має розглянути можливість зменшення початкової дози препарату 
Адемпас. 
- Ваші нирки не працюють належним чином (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) або якщо Ви 
перебуваєте на діалізі, оскільки застосування цього препарату не рекомендується. 
- у Вас є захворювання печінки середнього ступеня тяжкості (порушення функції печінки, 
клас В за шкалою Чайлд-П’ю). 
- Ви починаєте або припиняєте курити під час лікування цим препаратом, оскільки це може 
вплинути на рівень ріоцигуату у Вашій крові. 
 
Вам буде призначено застосовувати препарат Адемпас лише якщо у Вас певний тип легеневої 
артеріальної гіпертензії (ЛАГ), див. розділ 1. Досвід застосування препарату Адемпас при інших 
типах ЛАГ відсутній. Тому застосування препарату Адемпас при інших типах ЛАГ не 
рекомендується. Ваш лікар перевірить, чи підходить Вам препарат Адемпас. 
 
Діти та підлітки 
Слід уникати застосування препарату Адемпас дітям та підліткам (віком до 18 років), оскільки 
ефективність та безпека для цієї вікової групи не встановлені. 
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Інші лікарські засоби та препарат Адемпас 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете 
приймати будь-які інші лікарські засоби, зокрема які застосовуються при: 
- високому артеріальному тиску або захворюванні серця (наприклад, нітрати та амілнітрит у 
будь-якій формі або інші розчинні стимулятори гуанілатциклази), оскільки Ви не повинні 
приймати ці лікарські засоби разом з препаратом Адемпас. 
- підвищеному артеріальному тиску у легеневих судинах (легеневих артеріях), оскільки не можна 
приймати деякі лікарські засоби (силденафіл і тадалафіл) разом з препаратом Адемпасом. Інші 
лікарські засоби від високого кров’яного тиску в легеневих судинах (ЛАГ), такі як бозентан та 
ілопрост, можна застосовувати разом із препаратом Адемпасом, але все одно слід повідомити 
про це свого лікаря. 
- еректильній дисфункції (такі як силденафіл, тадалафіл, варденафіл), оскільки Ви не повинні 
приймати ці лікарські засоби разом з препаратом Адемпас. 
- епілепсії (наприклад, фенітоїн, карбамазепін, фенобарбітон). 
- депресії (звіробій). 
- профілактиці відторгнення трансплантованих органів (циклоспорин). 
- болю у суглобах та м’язах (ніфлумінова кислота). 
- раку (наприклад, ерлотиніб, гефітиніб). 
- захворюванні шлунку або печії (антациди, такі як алюмінію гідроксид/магнію гідроксид). Ці 
антацидні препарати слід приймати щонайменше за дві години до або через одну годину після 
прийому препарату Адемпас. 
- нудоті, блюванні (позиви або власне блювання) (наприклад, гранісетрон). 
 
Куріння 
Якщо Ви курите, рекомендується кинути палити, оскільки куріння може знизити ефективність 
цих таблеток. Будь ласка, повідомте лікаря, якщо Ви курите або кидаєте палити під час 
лікування. 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
Вагітність 
Препарат Адемпас не застосовують в період вагітності. Якщо є ймовірність завагітніти, 
використовуйте надійні засоби контрацепції під час прийому цих таблеток. Також 
рекомендується щомісяця проходити тест на вагітність. Якщо Ви вагітні, думаєте, що можете 
завагітніти або плануєте мати дитину, зверніться за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж 
приймати цей препарат. 
 
Годування груддю 
Якщо Ви годуєте груддю або плануєте годувати груддю, зверніться за порадою до лікаря або 
фармацевта, перш ніж приймати цей препарат, оскільки він може зашкодити Вашій дитині. Під 
час прийому цього препарату не слід годувати груддю. Ваш лікар разом з Вами вирішить, чи 
варто припинити годування груддю або припинити лікування препаратом Адемпас. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Препарат Адемпас помірно впливає на здатність керувати автомобілем та іншими механізмами. 
Препарат може викликати побічні ефекти, такі як запаморочення. Ви повинні знати про побічні 
ефекти цього препарату перед тим, як керувати автотранспортом або працювати з механізмами 
(див. розділ 4). 
 
До складу препарату Адемпас входить лактоза 
Якщо Ваш лікар сказав Вам, що у Вас непереносимість деяких цукрів, зверніться до лікаря, перш 
ніж приймати цей препарат. 
 
До складу препарату Адемпас входить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) на капсулу, тобто практично «не містить 
натрію». 
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3. Як застосовується препарат Адемпас 
Завжди приймайте цей препарат точно так, як сказав Вам лікар. Зверніться до свого лікаря або 
фармацевта, якщо Ви не впевнені. 
 
Лікування повинен розпочинати та контролювати лише лікар, який має досвід лікування ХТЕЛГ 
або ЛАГ. Протягом перших тижнів лікування лікар буде регулярно вимірювати артеріальний 
тиск. Препарат Адемпас випускається у різних дозуваннях, і, регулярно перевіряючи Ваш 
артеріальний тиск на початку лікування, Ваш лікар переконається, що Ви приймаєте належну 
дозу. 
 
Подрібнення таблеток 
Якщо Вам важко проковтнути цілу таблетку, порадьтеся зі своїм лікарем щодо інших способів 
прийому препарату Адемпас. Таблетку можна подрібнити та змішати з водою або м’якою їжею, 
наприклад, яблучним соусом, безпосередньо перед прийомом. 
 
Доза 
Рекомендована початкова доза становить 1 таблетку з дозуванням 1 мг 3 рази на день протягом 
2 тижнів. 
Таблетки слід приймати 3 рази на день з інтервалом приблизно від 6 до 8 годин. Зазвичай їх 
можна приймати незалежно від вживання їжі. 
Однак, якщо Ви схильні до низького артеріального тиску (артеріальної гіпотензії), Вам не слід 
переходити від прийому препарату Адемпас під час їжі на прийом препарату Адемпас натще, 
оскільки це може вплинути на реакцію організму на цей препарат. 
 
Ваш лікар збільшуватиме дозу кожні 2 тижні до максимальної дози 2,5 мг 3 рази на добу 
(максимальна добова доза 7,5 мг), якщо при цьому у Вас немає побічних ефектів або дуже 
низького артеріального тиску. В такому випадку Ваш лікар призначить вам препарат Адемпас у 
найвищій дозі, яка вам підходить. Для деяких пацієнтів може бути достатньо менших доз тричі 
на день; оптимальну дозу підбере лікар. 
 
Особливі зауваження для пацієнтів із захворюванням нирок або печінки 
Ви повинні повідомити лікаря, якщо у Вас є захворювання нирок або печінки. Можливо, Вам 
знадобиться відкоригувати дозу. Якщо у Вас серйозні проблеми з печінкою (клас С за шкалою 
Чайлд-П’ю), не приймайте препарат Адемпас. 
 
Пацієнти віком 65 років і старше 
Якщо вам 65 років або більше, Ваш лікар буде особливо уважно регулювати дозу препарату 
Адемпас, оскільки у Вас може бути більший ризик виникнення низького артеріального тиску. 
 
Особливі зауваження для пацієнтів, які курять 
Ви повинні повідомити лікаря, якщо Ви починаєте або кидаєте курити під час лікування цим 
препаратом. Ваша доза препарату може бути відкоригована. 
 
Якщо Ви прийняли більше препарату Адемпас, ніж необхідно 
Якщо Ви прийняли більше таблеток, ніж слід, і у Вас виникли побічні ефекти (див. розділ 4), 
зверніться до Вашого лікаря. Якщо Ваш артеріальний тиск знижується (від чого у вас може 
запаморочитися), Вам може знадобитися негайна медична допомога. 
 
Якщо Ви забули прийняти препарат Адемпас 
Не приймайте подвійну дозу препарату, щоб компенсувати пропущену дозу. Якщо Ви 
пропустите прийом препарату, продовжуйте приймати наступну дозу, як було заплановано. 
 
Якщо Ви припините приймати препарат Адемпас 
Не припиняйте приймати цей препарат без попередньої консультації з лікарем, оскільки цей 
препарат запобігає прогресуванню захворювання. Якщо лікування необхідно припинити на 3 дні 
або більше, повідомте про це лікаря, перш ніж відновити лікування. 
 



5 

Якщо Ви переходите від застосування силденафілу або тадалафілу на препарат Адемпас чи 
навпаки 

- Якщо Ви припиняєте прийом силденафілу, Ви повинні почекати щонайменше 24 години, 
перш ніж приймати препарат Адемпас. 
- Якщо Ви припиняєте прийом тадалафілу, Ви повинні зачекати щонайменше 48 годин, перш 
ніж приймати препарат Адемпас. 
- Якщо Ви припиняєте прийом препарату Адемпас, щоб перейти на інший препарат, який 
називається інгібітором ФДЕ5 (наприклад, силденафіл або тадалафіл), Ви повинні зачекати 
принаймні 24 години після прийому останньої дози препарату Адемпас, перш ніж приймати 
інгібітор ФДЕ5. 

 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря або фармацевта. 
 
4. Можливі побічні реакції 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не 
у кожного пацієнта. 
 
Найбільш серйозними побічними реакціями є: 
• кашель з кров'ю (кровохаркання) (часта побічна реакція, може виникати у 1 з 10 осіб), 
• гостра кровотеча з легень (легенева кровотеча) може призвести до кашлю з кров’ю; 
спостерігалися випадки з летальним наслідком (нечаста побічна реакція, може виникати у 1 зі 
100 осіб). 
Якщо це сталося, негайно зверніться до лікаря, оскільки Вам може знадобитися невідкладна 
медична допомога. 
 
Загальний перелік можливих побічних реакцій: 
 
Дуже часто: може виникати більше ніж у 1 з 10 осіб 
- головний біль 
- запаморочення 
- розлад травлення (диспепсія) 
- набряк кінцівок (периферичний набряк) 
- діарея 
- нудота та блювання 
 
Часто: може виникати менше ніж у 1 з 10 осіб 
- запалення шлунка (гастрит) 
- запалення в травній системі (гастроентерит) 
- зменшення кількості еритроцитів (анемія), що проявляється як блідість шкіри, слабкість або 
задишка 
- відчуття нерегулярного, тяжкого або прискореного серцебиття (пальпітація) 
- низький артеріальний тиск (артеріальна гіпотензія) 
- носова кровотеча 
- утруднення дихання через ніс (закладеність носа) 
- біль у шлунку, кишечнику або животі (гастроінтестинальний та абдомінальний біль) 
- печія (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба) 
- труднощі при ковтанні (дисфагія) 
- закреп 
- здуття живота 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря, фармацевта або 
медсестру. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-
вкладці. Ви також можете повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо через 
національну систему звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви 



6 

можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського 
засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Адемпас 
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці. 
Цей препарат не вимагає особливих умов зберігання. 
Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
упаковці та етикетці після слів «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню 
вказаного місяця. 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як викинути ліки, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
Що входить до складу препарату Адемпас 
 
Діюча речовина — ріоцигуат. 
Адемпас 0,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
Кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 0,5 мг ріоцигуату. 
Адемпас 1 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
Кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 1 мг ріоцигуату. 
Адемпас 1,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
Кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 1,5 мг ріоцигуату. 
Адемпас 2 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
Кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 2 мг ріоцигуату. 
Адемпас 2,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
Кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 2,5 мг ріоцигуату. 
 
Інші інгредієнти: 
Ядро таблетки: целюлоза мікрокристалічна, кросповідон (тип B), гіпромелоза 5 cP, лактози 
моногідрат, магнію стеарат та натрію лаурилсульфат (додаткову інформацію щодо лактози див. 
у кінці розділу 2). 
Плівкове покриття: гідроксипропілцелюлоза, гіпромелоза 3 cP, пропіленгліколь (E 1520) і 
діоксид титану (E 171). 
Таблетки Адемпас 1 мг, 1,5 мг також містять заліза оксид жовтий (Е 172). 
Таблетки Адемпас 2 мг і 2,5 мг також містять заліза оксид жовтий (E 172) і заліза оксид червоний 
(E 172). 
 
Зовнішній вигляд препарату Адемпас та вміст упаковки 
Адемпас — це таблетки, вкриті плівковою оболонкою: 
Адемпас 0,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
• Таблетки по 0,5 мг: круглі двоопуклі таблетки білого кольору розміром 6 мм, позначені хрестом 
Байєр з одного боку та 0,5 і «R» з іншого. 
Адемпас 1 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
• Таблетки по 1 мг: круглі двоопуклі таблетки світло-жовтого кольору розміром 6 мм, позначені 
хрестом Байєр з одного боку та 1 і «R» з іншого. 
Адемпас 1,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
• Таблетки по 1,5 мг: круглі двоопуклі таблетки жовто-помаранчевого кольору розміром 6 мм, 
позначені хрестом Байєр з одного боку та 1,5 і «R» з іншого. 
Адемпас 2 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
• Таблетки по 2 мг: круглі двоопуклі таблетки світло-помаранчевого кольору розміром 6 мм, 
позначені хрестом Байєр з одного боку та 2 і «R» з іншого. 
Адемпас 2,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
• Таблетки по 2,5 мг: круглі двоопуклі таблетки червоно-помаранчевого кольору розміром 6 мм, 
позначені хрестом Байєр з одного боку та цифрою 2,5 і «R» з іншого. 
 
Препарат випускається в таких упаковках: 
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• 42 таблетки: два прозорі календарні блістери по 21 таблетці в кожному. 
• 84 таблетки: чотири прозорі календарні блістери по 21 таблетці в кожному. 
• 90 таблеток: п'ять прозорих блістерів по 18 таблеток у кожному. 
• 294 таблетки: чотирнадцять прозорих календарних блістерів по 21 таблетці в кожному. 
Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 
 
Власник реєстраційного посвідчення 
Bayer AG 
51368 Leverkusen 
Germany 
 
Виробник 
Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 
51368 Leverkusen 
Germany 
 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення. 
 
Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Литва 
ЮАБ Мерк Шарп і Доум (UAB Merck Sharp & 
Dohme) 
Tел: + 370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

Болгарія 
Мерк Шарп і Доум Болгарія ЄООД (Мерк 
Шарп и Доум България ЕООД) 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Люксембург 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Tел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Чехія 
Мерк Шарп і Доум с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme s.r.o.) 
Tел: +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Угорщина 
МСД Фарма Угорщина Кфт. (MSD Pharma 
Hungary Kft.) 
Tел: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
 

Данія 
МСД Данія АпС (MSD Danmark ApS) 
Tел: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Мальта 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp 
& Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

Німеччина 
МСД Шарп і Доум ГмбХ (MSD Sharp & 
Dohme GmbH) 
Tел: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0) 
e-mail@msd.de 
 

Нідерланди 
Мерк Шарп і Доум Б.В. (Merck Sharp & Dohme 
B.V.) 
Tел: 0800 9999000  
(+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

Естонія 
Мерк Шарп і Доум ОУ (Merck Sharp & Dohme 
OÜ) 
Tел: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Норвегія 
МСД (Норвегія) АС (MSD (Norge) AS) 
Tел: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
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Греція 
МСД А.Ф.Б.Є.Є. (MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.) 
Τел: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Австрія 
Мерк Шарп і Доум Гес.м.б.Х. (Merck Sharp & 
Dohme Ges.m.b.H.) 
Tел: +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

Іспанія 
Мерк Шарп і Доум Іспанія, С.А. (Merck Sharp 
& Dohme de España, S.A.) 
Tел: +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

Франція 
МСД Франція (MSD France) 
Tел: + 33 (0) 1 80 46 40 40 
 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & 
Dohme, Lda) 
Tел: +351 21 4465700 
inform_pt@merck.com 
 

Хорватія 
Мерк Шарп і Доум д.о.о. (Merck Sharp & 
Dohme d.o.o.) 
Tел: + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck 
Sharp & Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
msdromania@merck.com 
 

Ірландія 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Tел: +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Словенія 
Мерк Шарп і Доум, іноваційні ліки д.о.о. 
(Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o.) 
Tел: +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

Ісландія 
Вістор хф. (Vistor hf.) 
Тел: + 354 535 7000 
 

Словаччина 
Мерк Шарп і Доум, с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme, s. r. o.) 
Tел: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Італія 
МСД Італія С.р.л. (MSD Italia S.r.l.)  
Tел: +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Фінляндія 
МСД Фінляндія Оу (MSD Finland Oy) 
Тел: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

Кіпр 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp 
& Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Швеція 
Мерк Шарп і Доум (Швеція) АБ (Merck Sharp 
& Dohme (Sweden) AB) 
Тел: +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

Латвія 
СІА Мерк Шарп і Доум Латвія (SIA Merck 
Sharp & Dohme Latvija) 
Тел: + 371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

Велика Британія (Північна Ірландія) 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Тел: +353 (0)1 2998700 
medinfoNI@msd.com 
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Дата останньої перевірки цього листка-вкладки: 10.2021 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/
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