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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Кансидаз, порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій, 50 мг 
Кансидаз, порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій, 70 мг 

каспофунгін 
 

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж Ви або Ваша дитина почне 
застосовувати цей 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, медсестри або 

фармацевта. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, зверніться до Вашого лікаря, медсестри  

або фармацевта. Це також стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не 
вказаних в цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Кансидаз і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Кансидаз 
3. Як застосовувати препарат Кансидаз 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Кансидаз 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Кансидаз і для чого він застосовується 
 
Що таке препарат Кансидаз 
Кансидаз містить діючу речовину під назвою каспофунгін. Він відноситься до групи лікарських 
засобів, які називаються протигрибковими препаратами. 
 
Для чого використовується препарат Кансидаз 
Кансидаз використовується для лікування таких інфекцій у дітей, підлітків та дорослих: 

• тяжкі грибкові інфекції тканин або органів (так званий «інвазивний кандидоз»). Цю 
інфекцію викликають грибкові (дріжджові) клітини, які називаються Candida. 
Люди, чутливі до зараження цим типом інфекції, включають тих, хто нещодавно переніс 
операцію, або ті, чия імунна система слабка. Лихоманка та озноб, які не усуваються дією  
антибіотика, є найпоширенішими ознаками цього типу інфекції. 
• грибкові інфекції носа, носових пазух або легенів (так званий «інвазивний аспергільоз»), 
якщо інші протигрибкові засоби виявилися не ефективними або викликали побічні реакції. 
Цю інфекцію викликають плісняві гриби під назвою Aspergillus. 
Люди, чутливі до зараження цим типом інфекції, включають тих, хто пройшов хіміотерапію, 
ті, кому зробили трансплантацію, і ті, чия імунна система слабка. 
• підозра на грибкові інфекції, якщо у Вас лихоманка і низький рівень лейкоцитів, які не 
усунулися після лікування антибіотиком. До групи ризику зараження грибковою інфекцією 
належать ті, хто щойно переніс операцію, або ті, чия імунна система слабка. 

 
Як працює препарат Кансидаз 
Кансидаз робить грибкові клітини крихкими і зупиняє належний ріст грибка. Це зупиняє 
поширення інфекції і дає природним захисним механізмам організму шанс повністю позбутися 
від інфекції. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Кансидаз 
Препарат Кансидаз не слід застосовувати: 

• якщо у Вас алергія на каспофунгін або будь-які інші компоненти цього препарату 
(перелічені в розділі 6). 

Якщо Ви не впевнені, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, медсестрою або фармацевтом, перш 
ніж застосовувати цей препарат. 
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Застереження та запобіжні заходи 
Поговоріть зі своїм лікарем, медсестрою або фармацевтом, перш ніж застосовувати препарат 
Кансидаз, якщо: 

• у Вас алергія на будь-які інші лікарські засоби 
• у Вас коли-небудь були порушення функції печінки – Вам може знадобитися інша доза 
цього препарату 
• Ви вже приймаєте циклоспорин (використовується для запобігання відторгненню 
трансплантата органу або для пригнічення імунної системи) – оскільки під час лікування 
лікар може назначити додаткові аналізи крові. 
• якщо у Вас коли-небудь були будь-які інші медичні проблеми. 

 
Якщо будь-яке з перерахованого вище стосується Вас (або Ви не впевнені), поговоріть зі своїм 
лікарем, медсестрою чи фармацевтом, перш ніж застосовувати препарат Кансидаз. 
 
Застосування Кансидазу також може викликати серйозні шкірні побічні реакції, такі як 
синдром Стівенса–Джонсона і токсичний епідермальний некроліз. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Кансидаз 
Будь ласка, повідомте свого лікаря, медсестру або фармацевта, якщо Ви приймаєте, нещодавно 
приймали або можете приймати будь-які інші лікарські засоби. Сюди входять лікарські засоби, 
які відпускаються без рецепта, у тому числі рослинні препарати. Це пояснюється тим, що 
препарат Кансидаз може впливати на дію деяких інших лікарських засобів. Крім того, деякі 
інші лікарські засоби можуть впливати на дію препарату Кансидаз. 
 
Повідомте свого лікаря, медсестру або фармацевта, якщо Ви приймаєте будь-які з наступних 
лікарських засобів: 
• циклоспорин або такролімус (використовуються для запобігання відторгненню трансплантата 
органу або для пригнічення імунної системи), оскільки лікар може назначити додаткові аналізи 
крові під час лікування 
• деякі лікарські засоби для лікування ВІЛ, такі як ефавіренц або невірапін 
• фенітоїн або карбамазепін (застосовуються для лікування судом) 
• дексаметазон (стероїд) 
• рифампіцин (антибіотик) 
 
Якщо будь-яке з перерахованого вище стосується Вас (або Ви не впевнені), поговоріть зі своїм 
лікарем, медсестрою чи фармацевтом, перш ніж застосовувати препарат Кансидаз. 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
Зверніться за порадою до лікаря, перш ніж приймати будь-які лікарські засоби, якщо Ви вагітні, 
годуєте груддю або думаєте, що вагітні. 
• Кансидаз не досліджувався у вагітних жінок. Його слід застосовувати під час вагітності, лише 
якщо потенційна користь виправдовує потенційний ризик для майбутньої дитини. 
• Жінки, які застосовують препарат Кансидаз, не повинні годувати груддю. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Немає інформації, яка б вказувала на те, що препарат Кансидаз впливає на вашу здатність 
керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами. 
 
До складу препарату Кансидаз входить натрій  
Цей препарат містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) на флакон, тобто практично «не містить 
натрію». 
 
3. Як застосовувати препарат Кансидаз 
 
Медичний працівник завжди підготує до введення та введе Вам Кансидаз. 
Вам буде вводитись препарат Кансидаз: 
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• один раз на день 
• шляхом повільної ін'єкції у вену (внутрішньовенна інфузія) 
• протягом близько 1 години. 

 
Ваш лікар визначить тривалість Вашого лікування та кількість препарату Кансидазу на день, 
яка буде вводитись. Ваш лікар буде контролювати, наскільки лікарський засіб є ефективним 
для Вас. Якщо Ваша маса тіла перевищує 80 кг, Вам може знадобитися інша доза. 
 
Діти та підлітки 
Доза для дітей та підлітків може відрізнятися від дози для дорослих. 
 
Якщо Вам ввели більше препарату Кансидаз, ніж необхідно 
Ваш лікар вирішуватиме, скільки препарату Кансидаз Вам потрібно вводити і протягом якого 
часу кожного дня. Якщо Ви стурбовані тим, що Вам, можливо, ввели занадто багато препарату 
Кансидаз, негайно повідомте лікаря або медсестру. 
 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря, медсестри чи фармацевта. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони виникають не 
у всіх пацієнтів. 
 
Негайно повідомте лікаря або медсестру, якщо Ви помітили будь-який з наступних 
побічних ефектів – Вам може знадобитися невідкладна медична допомога: 

• висип, свербіж, відчуття тепла, набряк обличчя, губ або горла або утруднення дихання – 
можливо, у Вас виникла гістамінна реакція на препарат. 
• утруднене дихання з хрипами або висип, які посилюються – можливо, у вас алергічна 
реакція на препарат. 
• кашель, серйозні труднощі з диханням – якщо Ви доросла людина і хворієте на інвазивний 
аспергільоз, у Вас може виникнути серйозна респіраторна проблема, яка може призвести до 
дихальної недостатності. 
• висип, лущення шкіри, виразки слизових оболонок, кропив’янка, великі ділянки лущення 
шкіри. 

 
Як і у випадку з будь-яким препаратом, що видається за рецептом, деякі побічні реакції можуть 
бути серйозними. Запитайте свого лікаря для отримання додаткової інформації. 
 
Інші побічні реакції у дорослих включають: 
 
Часті побічні реакції: можуть виникати менше ніж у 1 з 10 людей: 
• Зниження рівня гемоглобіну (зменшення вмісту речовини, що переносить кисень у крові), 
зниження кількості лейкоцитів 
• Зниження рівня альбуміну крові (вид білка) у крові, знижений або низький рівень калію в 
крові 
• Головний біль 
• Запалення вени 
• Задишка 
• Діарея, нудота або блювання 
• Зміни деяких показників лабораторних аналізів крові (включаючи підвищення показників 
деяких печінкових тестів) 
• Свербіж, висип, почервоніння шкіри або пітливість більше, ніж зазвичай 
• Біль в суглобах 
• Озноб, підвищення температури тіла 
• Свербіж у місці ін'єкції. 
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Нечасті побічні реакції: можуть виникати у менше ніж 1 зі 100 осіб: 
• Зміни деяких показників лабораторних аналізів крові (включаючи порушення згортання крові, 
тромбоцитів, еритроцитів і лейкоцитів) 
• Втрата апетиту, збільшення кількості рідини в організмі, дисбаланс солей в організмі, високий 
рівень цукру в крові, низький рівень кальцію в крові, підвищення рівня кальцію в крові, 
низький рівень магнію в крові, підвищення рівня кислотності крові 
• Дезорієнтація, нервозність, нездатність заснути 
• Відчуття запаморочення, зниження відчуття або чутливості (особливо на шкірі), тремтіння, 
сонливість, зміна смаку, поколювання або оніміння 
• Нечіткість зору, збільшення сльозовиділення, набряк повік, пожовтіння білків очей 
• Відчуття прискореного або нерегулярного серцебиття, прискорене серцебиття, нерегулярне 
серцебиття, порушення серцевого ритму, серцева недостатність 
• Почервоніння, припливи жару, високий артеріальний тиск, низький артеріальний тиск, 
почервоніння вздовж вени, яке надзвичайно чутливе при дотику 
• Ущільнення м'язів навколо дихальних шляхів, що призводить до хрипів або кашлю, 
прискореного дихання, задишки, що призводять до пробудження уві сні, нестачі кисню в крові, 
аномальних звуків дихання, потріскування в легенях, хрипів, закладеності носа, кашлю, болю у 
горлі 
• Біль у животі, біль у верхній частині живота, здуття живота, закреп, утруднення ковтання, 
сухість у роті, розлад шлунка, виділення газів, дискомфорт у шлунку, набряк через скупчення 
рідини навколо живота 
• Зниження відтоку жовчі, збільшення печінки, пожовтіння шкіри та/або білків очей, ураження 
печінки, викликане препаратами або хімічними речовинами, порушення функції печінки 
• Патологічні зміни шкіри, загальний свербіж, кропив’янка, висип різного вигляду, аномальна 
шкіра, червоні, часто сверблячі плями на руках і ногах, а іноді на обличчі та решті тіла 
• Біль у спині, біль у руці чи нозі, біль у кістках, біль у м’язах, м’язова слабкість 
• Втрата функції нирок, раптова втрата функції нирок 
• Біль у місці катетера, порушення у місці ін'єкції (почервоніння, ущільнення, біль, набряк, 
подразнення, висип, кропив'янка, витікання рідини з катетера в тканини), запалення вени в 
місці ін'єкції 
• Підвищення артеріального тиску та зміни в деяких показниках лабораторних аналізів крові 
(включаючи електроліти в аналізах функції нирок і згортання крові), підвищення рівня 
лікарських засобів, які послаблюють імунну систему 
• Дискомфорт у грудях, біль у грудях, відчуття зміни температури тіла, погане загальне 
самопочуття, загальний біль, набряк обличчя, набряк щиколоток, рук або ніг, набряк, 
чутливість, відчуття втоми. 
 
Побічні ефекти у дітей та підлітків 
 
Дуже часті побічні реакції: можуть виникати більше ніж у 1 з 10 людей: 
• Лихоманка 
Часті побічні реакції: можуть виникати менше ніж у 1 з 10 людей: 
• Головний біль 
• Прискорене серцебиття 
• Почервоніння, зниження артеріального тиску 
• Зміни деяких показників лабораторних аналізів крові (підвищення показників деяких 
печінкових тестів) 
• Свербіж, висип 
• Біль у місці катетера 
• Озноб 
• Зміни деяких показників лабораторних аналізів крові. 
 
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, 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Ви можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського 
засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Кансидаз 
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
картонній упаковці та на флаконі (перші дві цифри – місяць, наступні чотири – рік). Термін 
придатності відповідає останньому дню вказаного місяця. 
 
Зберігати в холодильнику (від 2°C до 8°C). 
 
Після приготування препарату Кансидаз його слід негайно використати. Це пов’язане з тим, що 
він не містить компонентів, які зупиняють ріст бактерій. Препарат повинен підготувати до 
введення лише кваліфікований медичний працівник, який ознайомився з повними інструкціями 
(будь ласка, дивіться нижче «Інструкції щодо відновлення та розведення препарату Кансидаз»). 
 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як утилізувати препарат, котрий Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть 
захистити навколишнє середовище.  
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що входить до складу препарату Кансидаз 
Діюча речовина – каспофунгін. 
 
Кансидаз, порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій, 50 мг 
1 флакон препарату Кансидаз містить 50 мг каспофунгіну. 
 
Кансидаз, порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій, 70 мг 
1 флакон препарату Кансидаз містить 70 мг каспофунгіну. 
 
Допоміжні речовини: сахароза, маніт (E421), крижана оцтова кислота та натрію гідроксид (див. 
розділ 2 «Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Кансидаз»). 
 
Зовнішній вигляд препарату Кансидаз та вміст упаковки 
Кансидаз являє собою стерильний ущільнений порошок білого або майже білого кольору. 
 
Кожна упаковка містить один флакон з порошком. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
Власник реєстраційного посвідчення Виробник 
Мерк Шарп і Доум Б.В.  
Ваардервег 39 
2031 БН Хаарлем 
Нідерланди/ 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem  
The Netherlands 
 

Мерк Шарп і Доум Б.В.  
Ваардервег 39 
2031 БН Хаарлем 
Нідерланди/ 
Merck Sharp & Dohme B. V. 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
The Netherlands 

  
 або 
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 ФАРЕВА Мірабель  
Ру де Марса-Ріом  
63963 Клермон-Ферран Седекс 9 
Франція/ 
FAREVA Mirabel 
Route de Marsat-Riom 
63963 Clermont-Ferrand Cedex 9 
France 

 
 
 

 
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 
 

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 
 



7 

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) 
Тел.: + 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 
 

 
Дата останнього перегляду цього листка-вкладиша: 09/2021 
 
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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Наведена нижче інформація призначена лише для медичних працівників: 
 
Інструкції щодо відновлення та розведення препарату КАНСИДАЗ 
 
Відновлення препарату КАНСИДАЗ 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ РОЗЧИННИКИ, ЩО МІСТИТЬ ГЛЮКОЗУ, оскільки препарат 
КАНСИДАЗ не стабільний у розчинниках, що містять глюкозу. НЕ ЗМІШУЙТЕ І НЕ 
ВВОДЬТЕ В ОДНІЙ ІНФУЗІЇ препарат КАНСИДАЗ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ 
ЗАСОБАМИ, оскільки немає даних щодо сумісності препарату КАНСИДАЗ з іншими 
речовинами, добавками або лікарськими засобами для внутрішньовенного введення. Візуально 
перевірте інфузійний розчин на наявність твердих частинок або зміни кольору. 
 
КАНСИДАЗ, порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій, 50 мг 
 
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДОРОСЛИМ ПАЦІЄНТАМ (флакон 50 мг) 
 
Крок 1 Відновлення звичайних флаконів 
Для відновлення порошку залишити флакон до досягнення кімнатної температури, потім в 
асептичних умовах додати 10,5 мл води для ін’єкцій. Концентрація відновленого розчину у 
флаконі становитиме 5,2 мг/мл. 
Білого або майже білого кольору ліофілізований порошок розчиниться повністю. Обережно 
перемішати до отримання прозорого розчину. Оглянути відновлений розчин, щоб упевнитися у 
відсутності механічних часток або зміни кольору. Цей відновлений розчин можна зберігати до 
24 годин при температурі 25°C або нижче. 
 
Крок 2 Додавання відновленого препарату КАНСИДАЗ до розчину для інфузій 
Розчинники для отримання фінального розчину для інфузій: 0,9% розчин натрію хлориду для 
ін’єкцій або розчин Рінгера з лактатом. Стандартний інфузійний розчин для введення пацієнту 
готується в асептичних умовах шляхом додавання відповідної кількості відновленого 
концентрату (як показано у таблиці нижче) у інфузійний мішок або пляшку з розчинником 
ємністю 250 мл. Для добових доз 50 мг або 35 мг, якщо є терапевтична потреба, об’єм інфузії 
може бути зменшений до 100 мл. Не використовують, якщо розчин мутний або випав осад. 
 
ФЛАКОН 50 мг: ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ДОЗА* Обєм відновленого 

препарату 
КАНСИДАЗ для 
перенесення в пакет 
або флакон для 
внутрішньовенного 
введення 

Стандартна 
підготовка 
(відновлений 
препарат КАНСИДАЗ 
додається до 250 мл) 
кінцева концентрація 

Зменшений об’єм 
інфузії 
(відновлений 
препарат КАНСИДАЗ 
додається до 100 мл) 
кінцева концентрація  

50 мг 10 мл 0,20 мг/мл - 
50 мг при 
зменшеному обємі 10 мл - 0,47 мг/мл 

35 мг при 
порушенні функції 
печінки помірного 
ступеня тяжкості 
(з одного флакона 
50 мг) 

7 мл 0,14 мг/мл - 

35 мг при 
порушенні функції 
печінки помірного 
ступеня тяжкості 
(з одного флакона 
50 мг) у 
зменшеному об’ємі 

7 мл - 0.34 мг/мл 

* 10,5 мл слід використати для розведення всіх флаконів. 



9 

 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДІТЯМ (флакон 
50 мг) 
Розрахунок площі поверхні тіла для дозування у дітей 
Перед приготуванням розчину для інфузії визначають площу поверхні тіла пацієнта за такою 
формулою (формула Мостеллера1):      
                                                         Ріст (см) х маса тіла (кг)     
Площа поверхні тіла (м2) =            3 600 
 
Приготування розчину для інфузій для введення у дозі 70 мг/м2 дітям у віці старше 
3 місяців (використовуючи флакони по 50 мг). 
1. Вирахуйте фактичну навантажувальну дозу для дитини, використовуючи значення площі 
поверхні тіла (згідно підрахунку вище) та вказане нижче рівняння:  
Площа поверхні тіла (м2) х 70 мг/м2 = навантажувальна доза 
Максимальна навантажувальна доза в перший день не повинна перевищувати 70 мг незалежно 
від того, якою є вирахувана доза. 
2. Охолоджений флакон Кансидазу дістаньте з холодильника та залиште до досягнення 
кімнатної температури. 
3. В асептичних умовах додайте 10,5 мл води для ін’єкцій.а Цей відновлений розчин можна 
зберігати протягом 24 годин при температурі 25 ºСб або нижче. Фінальна концентрація 
відновленого розчину у флаконі становитиме 5,2 мг/мл.  
4. Із флакону з відновленим розчином наберіть об’єм, що відповідає вирахуваній 
навантажувальній дозі (див. етап 1). В асептичних умовах перенесіть цей об’єм (мл)в 
відновленого препарату КАНСИДАЗ у мішок (або флакон) для інфузій, що містить 250 мл 
0,9 %, 0,45 % або 0,225 % розчину натрію хлориду для ін’єкцій або розчину Рінгера з лактатом 
для ін’єкцій, не перевищуючи кінцеву концентрацію 0,5 мг/мл. Цей розчин для інфузій слід 
застосувати протягом 24 годин за умови зберігання при температурі ≤25 °C або протягом 48 
годин за умови зберігання у холодильнику при температурі від 2 до 8 °C. 
 _________________________________________________________________________________ 
1 Мостеллер RD: спрощене підрахування площі поверхні тіла. N Engl J Med 1987 жовт 22;317(17): 1098 (letter) 
 
Приготування розчину для інфузій для введення у дозі 50 мг/м2 дітям у віці старше 
3 місяців (використовуючи флакони по 50 мг). 
1. Вирахуйте фактичну добову підтримувальну дозу для дитини, використовуючи значення 
площі поверхні тіла (згідно підрахунку вище) та вказане нижче рівняння:  
Площа поверхні тіла (м2) х 50 мг/м2 = добова підтримувальна доза 
Добова підтримувальна доза в перший день не повинна перевищувати 70 мг незалежно від того, 
якою є вирахувана доза. 
2. Охолоджений флакон Кансидазу дістаньте з холодильника та залиште до досягнення 
кімнатної температури. 
3. В асептичних умовах додайте 10,5 мл води для ін’єкцій.а Цей відновлений розчин можна 
зберігати протягом 24 годин при температурі 25 ºСб або нижче. Фінальна концентрація 
відновленого розчину у флаконі становитиме 5,2 мг/мл.  
4. Із флакону з відновленим розчином наберіть об’єм, що відповідає вирахуваній добовій 
підтримувальній дозі (див. етап 1). В асептичних умовах перенесіть цей об’єм (мл)в 
відновленого препарату КАНСИДАЗ у мішок (або флакон) для інфузій, що містить 250 мл 
0,9 %, 0,45 % або 0,225 % розчину натрію хлориду для ін’єкцій або розчину Рінгера з лактатом 
для ін’єкцій. В якості альтернативи, об’єм (мл)c відновленого препарату КАНСИДАЗ можна 
додати до зменшеного об’єму 0,9 %, 0,45 % або 0,225 % розчину хлориду натрію для ін’єкцій 
або розчину Рінгера з лактатом для ін’єкцій, не перевищуючи кінцеву концентрацію 0,5 мг/мл. 
Цей розчин для інфузій слід застосувати протягом 24 годин за умови зберігання при 
температурі ≤25 °C або протягом 48 годин за умови зберігання у холодильнику при температурі 
від 2 до 8 °C.  
 

Примітки щодо підготовки: 
 
a Ліофілізований порошок білого або майже білого кольору повністю розчиниться. 
Обережно перемішайте до отримання прозорого розчину. 
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b Візуально перевірте відновлений розчин на наявність часток чи зміни кольору під час 
розведення та перед інфузією. Не використовуйте, якщо розчин мутний або випав в осад. 
 
c КАНСИДАЗ розроблено таким чином, щоб забезпечити повну заявлену дозу у флаконі 
(50 мг), коли з флакона витягують 10 мл. 
 

 
КАНСИДАЗ, порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій, 70 мг 
 
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДОРОСЛИМ ПАЦІЄНТАМ (флакон 70 мг) 
 
Крок 1 Відновлення звичайних флаконів 
Для відновлення порошку залишити флакон до досягнення кімнатної температури, потім в 
асептичних умовах додати 10,5 мл води для ін’єкцій. Концентрація відновленого розчину у 
флаконі становитиме 7,2 мг/мл. 
Білого або майже білого кольору ліофілізований порошок розчиниться повністю. Обережно 
перемішати до отримання прозорого розчину. Оглянути відновлений розчин, щоб упевнитися у 
відсутності механічних часток або зміни кольору. Цей відновлений розчин можна зберігати до 
24 годин при температурі 25°C або нижче. 
 
Крок 2 Додавання відновленого препарату КАНСИДАЗ до розчину для інфузій 
Розчинники для отримання фінального розчину для інфузій: розчин натрію хлориду для 
ін’єкцій або розчин Рінгера з лактатом. Стандартний інфузійний розчин для введення пацієнту 
готується в асептичних умовах шляхом додавання відповідної кількості відновленого 
концентрату (як показано у таблиці нижче) у інфузійний мішок або пляшку з розчинником 
ємністю 250 мл. Для добових доз 50 мг або 35 мг, якщо є терапевтична потреба, об’єм інфузії 
може бути зменшений до 100 мл. Не використовують, якщо розчин мутний або випав осад. 
 
ФЛАКОН 70 мг: ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЙ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ДОЗА* Обєм відновленого 

препарату 
КАНСИДАЗ для 

перенесення в пакет 
або флакон для 

внутрішньовенного 
введення 

Стандартна 
підготовка 

(відновлений 
препарат КАНСИДАЗ 
додається до 250 мл) 
кінцева концентрація 

Зменшений об’єм 
інфузії 

(відновлений 
препарат КАНСИДАЗ 
додається до 100 мл) 
кінцева концентрація 

70 мг 10 мл 0,28 мг/мл Не рекомендовано  
70 мг 
(з двох флаконів по 
50 мг)** 

14 мл 0,28 мг/мл Не рекомендовано 

35 мг при 
порушенні функції 
печінки помірного 
ступеня тяжкості 
(з одного флакона 
70 мг) 

5 мл 0,14 мг/мл 0,34 мг/мл 

* 10,5 мл слід використати для розведення всіх флаконів. 
**Якщо флакона 70 мг немає в наявності, дозу 70 мг можна приготувати з двох флаконів по 
50 мг. 
 
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІНФУЗІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДІТЯМ (флакон 
70 мг) 
Розрахунок площі поверхні тіла для дозування у дітей 
Перед приготуванням розчину для інфузії визначають площу поверхні тіла пацієнта за такою 
формулою (формула Мостеллера2):    
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                                                         Ріст (см) х маса тіла (кг)     
Площа поверхні тіла (м2) =                      3 600 
 
Приготування розчину для інфузій для введення у дозі 70 мг/м2 дітям у віці старше 
3 місяців (використовуючи флакони по 70 мг) 
1. Вирахуйте фактичну навантажувальну дозу для дитини, використовуючи значення площі 
поверхні тіла (згідно підрахунку вище) та вказане нижче рівняння:  
Площа поверхні тіла (м2) х 70 мг/м2 = навантажувальна доза 
Максимальна навантажувальна доза в перший день не повинна перевищувати 70 мг незалежно 
від того, якою є вирахувана доза. 
2. Охолоджений флакон препарату Кансидаз дістаньте з холодильника та залиште до 
досягнення кімнатної температури. 
3. В асептичних умовах додайте 10,5 мл води для ін’єкцій.а Цей відновлений розчин можна 
зберігати протягом 24 годин при температурі 25 ºСб або нижче. Фінальна концентрація 
відновленого розчину у флаконі становитиме 7,2 мг/мл.  
4. Із флакону з відновленим розчином наберіть об’єм, що відповідає вирахуваній 
навантажувальній дозі (див. етап 1). В асептичних умовах перенесіть цей об’єм (мл)в 
відновленого препарату КАНСИДАЗ у мішок (або флакон) для інфузій, що містить 250 мл 
0,9 %, 0,45 % або 0,225 % розчину натрію хлориду для ін’єкцій або розчину Рінгера з лактатом 
для ін’єкцій. В якості альтернативи, об’єм (мл)c відновленого препарату КАНСИДАЗ можна 
додати до зменшеного об’єму 0,9 %, 0,45 % або 0,225 % розчину натрію хлориду для ін’єкцій 
або розчину Рінгера з лактатом для ін’єкцій, не перевищуючи кінцеву концентрацію 0,5 мг/мл. 
Цей розчин для інфузій слід застосувати протягом 24 годин за умови зберігання при 
температурі ≤25 °C або протягом 48 годин за умови зберігання у холодильнику при температурі 
від 2 до 8 °C.  
_________________________________________________________________________________ 
2 Мостеллер RD: спрощене підрахування площі поверхні тіла. N Engl J Med 1987 жовт 22;317(17): 1098 (letter) 
 
Приготування розчину для інфузій для введення у дозі 50 мг/м2 дітям у віці старше 
3 місяців (використовуючи флакони по 70 мг) 
1. Вирахуйте фактичну добову підтримувальну дозу для дитини, використовуючи значення 
площі поверхні тіла (згідно підрахунку вище) та вказане нижче рівняння:  
Площа поверхні тіла (м2) х 50 мг/м2 = добова підтримувальна доза 
Добова підтримувальна доза в перший день не повинна перевищувати 70 мг незалежно від того, 
якою є вирахувана доза. 
2. Охолоджений флакон Кансидазу дістаньте з холодильника та залиште до досягнення 
кімнатної температури. 
3. В асептичних умовах додайте 10,5 мл води для ін’єкцій.а Цей відновлений розчин можна 
зберігати протягом 24 годин при температурі 25 ºСб або нижче. Фінальна концентрація 
відновленого розчину у флаконі становитиме 7,2 мг/мл.  
4. Із флакону з відновленим розчином наберіть об’єм, що відповідає вирахуваній добовій 
підтримувальній дозі (див. етап 1). В асептичних умовах перенесіть цей об’єм (мл)в 
відновленого препарату КАНСИДАЗ у мішок (або флакон) для в/в інфузій, що містить 250 мл 
0,9 %, 0,45 % або 0,225 % розчину натрію хлориду для ін’єкцій або розчину Рінгера з лактатом 
для ін’єкцій. В якості альтернативи, об’єм (мл)c відновленого препарату КАНСИДАЗ можна 
додати до зменшеного об’єму 0,9 %, 0,45 % або 0,225 % розчину натрію хлориду для ін’єкцій 
або розчину Рінгера з лактатом для ін’єкцій, не перевищуючи кінцеву концентрацію 0,5 мг/мл. 
Цей розчин для інфузій слід застосувати протягом 24 годин за умови зберігання при 
температурі ≤25 °C або протягом 48 годин за умови зберігання у холодильнику при температурі 
від 2 до 8 °C.   
 
Примітки щодо підготовки: 
 
a Ліофілізований порошок білого або майже білого кольору повністю розчиниться. Обережно 
перемішайте до отримання прозорого розчину. 
 
b Візуально перевірте відновлений розчин на наявність часток чи зміни кольору під час 
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розведення та перед інфузією. Не використовуйте, якщо розчин мутний або випав в осад. 
 
c КАНСИДАЗ розроблено таким чином, щоб забезпечити повну заявлену дозу у флаконі 
(70 мг), коли з флакона витягують 10 мл. 
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