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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Брайдан 100 мг/мл, розчин для ін’єкцій 
Сугамадекс  

 
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. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакцыъ, зверніться до свого лікаря, фармацевта 

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

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Брайдан і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Брайдан  
3. Як застосовується препарат Брайдан 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Брайдан 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Брайдан і для чого він застосовується 
Що таке препарат Брайдан 
Препарат Брайдан містить діючу речовину сугамадекс. Брайдан вважається препаратом, який 
селективно зв’язує міорелаксанти, оскільки він проявляє дію лише зі специфічними 
міорелаксантами, — рокуронію бромідом або векуронію бромідом. 
 
Коли застосовують препарат Брайдан 
Під час деяких видів операцій ваші м’язи повинні бути повністю розслаблені. Це полегшує 
хірургічне втручання. Для цього загальний наркоз, який вам дають, включає лікарські засоби, 
які розслаблюють м’язи. Вони називаються міорелаксантами, і приклади включають рокуронію 
бромід і векуронію бромід. Оскільки ці лікарські засоби також розслаблюють дихальні м’язи, 
Вам потрібна допомога у диханні (штучна вентиляція) під час і після операції, поки Ви не 
зможете знову дихати самостійно. 
Брайдан використовується для прискорення відновлення ваших м’язів після операції, щоб Ви 
могли раніше почати дихати самостійно. Це досягається шляхом поєднання з рокуронію 
бромідом або векуронію бромідом у вашому організмі. Його можна застосовувати дорослим, 
коли використовується рокуронію бромід або векуронію бромід, а також дітям та підліткам 
(віком від 2 до 17 років), коли рокуронію бромід використовується для релаксації помірного 
рівня. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Брайдан 
Препарат Брайдан не слід застосовувати: 
• якщо у вас алергія на сугамадекс або будь-які інші інгредієнти цього препарату (перелічені в 
розділі 6). 
→ Повідомте свого анестезіолога, якщо це стосується Вас. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Поговоріть зі своїм анестезіологом, перед введенням препарату Брайдан 
• якщо у Вас є захворювання нирок або воно було в минулому. Це важливо, оскільки препарат 
Брайдан виводиться з організму нирками. 
• якщо у Вас є захворювання печінки або воно було в минулому. 
• якщо у Вас є затримка рідини (набряк). 
• якщо у Вас є захворювання, при якому підвищується ризик кровотечі (порушення згортання 
крові) або якщо ви застосовуєте антикоагулянти. 
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Діти та підлітки 
Цей препарат не рекомендується для дітей віком до 2 років. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Брайдан 
Повідомте свого анестезіолога, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете приймати 
будь-які інші лікарські засоби. 
Брайдан може впливати на інші лікарські засоби і навпаки. 
 
Деякі лікарські засоби ослабляють ефект препарату Брайдан 
Особливо важливо повідомити свого анестезіолога, якщо Ви нещодавно приймали: 
• тореміфен (застосовується для лікування раку молочної залози). 
• фузидова кислота (антибіотик). 
 
Брайдан може впливати на гормональні контрацептиви 
• Брайдан може зробити менш ефективними гормональні контрацептиви, зокрема «таблетки», 
вагінальне кільце, імплантати або гормональну внутрішньоматкову систему (ВМС), оскільки 
зменшує кількість гормону прогестагену. Кількість прогестагену, втраченого при застосуванні 
препарату Брайдан, приблизно така ж, як і при відсутності однієї оральної контрацептивної 
таблетки. 
→ Якщо Ви приймаєте таблетку в той самий день, коли Вам вводять препарат Брайдан, 
дотримуйтесь інструкцій щодо пропущеної дози в інструкції до таблеток. 
→ Якщо Ви використовуєте інші гормональні контрацептиви (наприклад, вагінальне кільце, 
імплантат або ВМС), вам слід використовувати додатковий негормональний метод 
контрацепції (наприклад, презерватив) протягом наступних 7 днів і дотримуватись 
рекомендацій, наведених в інструкції. 
 
Вплив на аналізи крові 
Загалом препарат Брайдан не впливає на лабораторні тести. Однак може спостерігатися вплив 
на результати аналізу крові на гормон прогестерон. Поговоріть зі своїм лікарем, якщо потрібно 
перевірити рівень прогестерону в той же день, коли Ви отримуєте препарат Брайдан. 
 
Вагітність і годування груддю 
→ Повідомте свого анестезіолога, якщо Ви вагітні або можете бути вагітні, або якщо Ви 
годуєте груддю. 
Вам може бути призначений препарат Брайдан, але спочатку це потрібно обговорити. 
Невідомо чи може сугамадекс проникати у грудне молоко. Ваш анестезіолог допоможе Вам 
вирішити, чи припинити грудне вигодовування, чи утриматися від терапії сугамадексом, 
враховуючи користь грудного вигодовування для дитини та користь застосування препарату 
Брайдан для матері. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Брайдан не має відомого впливу на Вашу здатність керувати автомобілем та іншими 
механізмами. 
 
До складу препарату Брайдан входить натрій 
Цей препарат містить до 9,7 мг натрію (основний компонент кухонної солі) у 1 мл. Це 
еквівалентно 0,5 % рекомендованого максимального добового споживання натрію для дорослої 
людини. 
 
3. Як застосовується препарат Брайдан 
Препарат Брайдан буде вводити анестезіолог або буде вводитись під наглядом Вашого 
анестезіолога. 
 
Доза 
Ваш анестезіолог розрахує необхідну дозу препарату Брайдан враховуючи: 

• Вашу масу тіла 
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• наскільки міорелаксант все ще впливає на Вас. 
Звичайна доза становить 2–4 мг на 1 кг маси тіла для дорослих та для дітей і підлітків у віці від 
2 до 17 років. Дорослим можна застосовувати дозу 16 мг/кг, якщо необхідно термінове 
відновлення після розслаблення м’язів. 
 
Як вводять препарат Брайдан 
Препарат Брайдан введе Вам ваш анестезіолог. Препарат вводять у вигляді одноразової ін’єкції 
через внутрішньовенну систему. 
 
Якщо Вам вводять більше препарату Брайдан, ніж рекомендовано 
Оскільки Ваш анестезіолог буде уважно стежити за Вашим станом, малоймовірно, що Вам 
введуть забагато препарату Брайдан. Але навіть якщо це станеться, це навряд чи призведе до 
проблем. 
 
Якщо у Вас є додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до свого 
анестезіолога чи іншого лікаря. 
 
4. Можливі побічні реакції 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони виникають не 
у всіх. 
Якщо ці побічні реакції виникають під час наркозу, їх побачить і пролікує Ваш анестезіолог. 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 з 10 осіб) 
• Кашель 
• Утруднення з боку дихальних шляхів, які можуть включати кашель або рух, ніби ви 
прокидаєтеся або дихаєте 
• Легка анестезія – Ви можете почати виходити з глибокого сну, тому Вам знадобиться 
додаткова анестезія. Це може викликати рух або кашель наприкінці операції 
• Ускладнення під час процедури, такі як зміна частоти серцевих скорочень, кашель або рух 
• Зниження артеріального тиску внаслідок хірургічного втручання 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб) 
• Задишка через м'язові судоми дихальних шляхів (бронхоспазм) виникала у пацієнтів з 
проблемами легень в анамнезі. 
• Алергічні реакції (підвищена чутливість до препарату) – такі як висип, почервоніння шкіри, 
набряк язика та/або горла, задишка, зміни артеріального тиску або частоти серцевих скорочень, 
що іноді призводить до серйозного зниження артеріального тиску. Тяжкі алергічні реакції або 
подібні до алергічних реакцій можуть бути небезпечними для життя. 
Про алергічні реакції частіше повідомлялися у здорових добровольців, які були при свідомості. 
• Повернення м'язової релаксації після операції. 
 
Частота невідома 
• Під час введення препарату Брайдан може виникнути сильне уповільнення роботи серця та 
уповільнення роботи серця аж до зупинки серця. 
 
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-вкладиші. Ви також можете повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо 
через національну систему звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, 
Ви можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського 
засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Брайдан 
Зберіганням займатимуться медичні працівники. 
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці. 
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Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці 
та етикетці після «EXP». Термін придатності відноситься до останнього дня цього місяця. 
 
Зберігати при температурі нижче 30°C. Не заморожувати. Зберігати флакон у зовнішній 
картонній упаковці для захисту від світла. 
Після першого відкриття та розведення зберігати при температурі від 2 до 8°C та використати 
протягом 24 годин. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
Що входить до складу препарату Брайдан 
Діюча речовина — сугамадекс. 
1 мл розчину для ін’єкцій містить сугамадексу натрію, що еквівалентно 100 мг сугамадексу. 
1 флакон об’ємом 2 мл містить сугамадексу натрію, що еквівалентно 200 мг сугамадексу. 
1 флакон об’ємом 5 мл містить сугамадексу натрію, що еквівалентно 500 мг сугамадексу. 
 
Допоміжні речовини: вода для ін’єкцій, соляна кислота 3,7% та/або натрію гідроксид. 
 
Зовнішній вигляд препарату Брайдан та вміст упаковки 
Брайдан — прозорий безбарвний або злегка жовтий розчин для ін’єкцій. 
Він поставляється в упаковках двох різних розмірів, які містять 10 флаконів по 2 мл або 
10 флаконів з 5 мл розчину для ін’єкцій. 
Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
Власник реєстраційного посвідчення 
Мерк Шарп і Доум Б.В. / Merck Sharp & Dohme B.V. 
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди / Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the 
Netherlands.  
 
Виробник 
N.V. Organon/ 
Н.В. Органон 
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, The Netherlands/ 
Клоостерштраат 6, 5349 АВ Осс, Нідерланди 
 
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 
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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 
 

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 
information.medicale@msd.com 
 

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 
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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 
 

 
Дата останньої перевірки цього листка-вкладки: 01.2022 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 
Для отримання детальної інформації див. Коротку характеристику лікарського засобу 
БРАЙДАН. 

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