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Листок-вкладиш: інформація для пацієнта 
 

ЕМЕНД 125 мг, капсули 
ЕМЕНД 80 мг, капсули 

Апрепітант  
 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію. Якщо ви є батьками дитини, яка приймає препарат 
Еменд, уважно прочитайте цю інформацію. 
- Збережіть цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися прочитати його ще раз. 

- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до Вашого лікаря, фармацевта або 
медсестри. 

- Цей препарат призначений лише Вам або Вашій дитині. Непередавайте препарат іншим 
людям. Препарат може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми хвороби 
однакові. 

- Якщо у Вас або у Вашої дитини виникнуть будь-які побічні реакції, зверніться до свого 
лікаря, фармацевта або медсестри. 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 Еменд і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Еменд 
3. Як застосовується препарат Еменд 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Еменд 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Еменд і для чого він застосовується 
 
Препарат Еменд містить діючу речовину апрепітант і належить до групи лікарських засобів під 
назвою «антагоністи рецепторів нейрокініну 1 (NK1)». У мозку є особлива область, яка 
контролює нудоту та блювання. Препарат Еменд працює, блокуючи сигнали в цій області, тим 
самим зменшуючи нудоту та блювання. Капсули Еменд застосовують у дорослих та дітей віком 
від 12 років у комбінації з іншими лікарськими засобами для запобігання виникнення нудоти 
та блювання, спричинених хіміотерапією (лікування раку), яка є сильним або помірним 
тригером нудоти та блювання (наприклад, цисплатин, циклофосфамід, доксорубіцин або 
епірубіцин). 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Еменд 
 
Препарат Еменд не слід застосовувати: 
- якщо Ви або Ваша дитина маєте алергію на апрепітант або на будь-який інший компонент 
препарату (перелічені в розділі 6). 
- одночасно з лікарськими засобами, що містять пімозид (застосовується для лікування 
психічних захворювань), терфенадин та астемізол (застосовуються при сінній лихоманці та 
інших алергічних станах), цизаприд (застосовується для лікування проблем з травленням). 
Повідомте лікаря, якщо Ви або Ваша дитина приймаєте ці лікарські засоби, оскільки лікування 
необхідно змінити, перш ніж Ви або Ваша дитина почнете приймати препарат Еменд. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
 
Поговоріть з лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж Ви будете приймати препарат 
Еменд або давати цей препарат своїй дитині. 
 
Перед початком лікування препаратом Еменд повідомте лікаря, якщо Ви або Ваша дитина 
маєте захворювання печінки, оскільки печінка відіграє важливу роль в розщепленні лікарських 
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засобів в організмі. Тому лікар, можливо, повинен контролювати стан печінки у Вас чи Вашої 
дитини. 
 
Діти та підлітки 
 
Препарат Еменд (80 мг та 125 мг, капсули) не застосовують дітям віком до 12 років, оскільки 
капсули з дозуванням 80 мг та 125 мг не досліджувалися у цій віковій групі. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Еменд 
 
Препарат Еменд може впливати на інші лікарські засоби під час та після його застосування. Є 
деякі лікарські засоби, які не слід приймати разом з препаратом Еменд (наприклад, пімозид, 
терфенадин, астемізол і цизаприд) або які потребують коригування дози (див. також 
«Препарат Еменд не слід застосовувати»). 
 
Вплив на дію препарату Еменд або інших лікарських засобів може спостерігатися, якщо Ви або 
Ваша дитина приймаєте препарат Еменд разом з іншими лікарськими засобами, включаючи ті, 
що перераховані нижче. Будь ласка, поговоріть зі своїм лікарем або фармацевтом, якщо Ви або 
Ваша дитина приймаєте будь-які з наступних лікарських засобів: 
- протизаплідні препарати, такі як: протизаплідні таблетки, пластирі для шкіри, імплантати та 
певні внутрішньоматкові спіралі (ВМС), що містять гормони, можуть не працювати належним 
чином при одночасному застосуванні з препаратом Еменд. Інші або додаткові негормональні 
методи контрацепції слід використовувати під час лікування препаратом Еменд та протягом 2 
місяців після завершення його застосування; 
- циклоспорин, такролімус, сиролімус, еверолімус (імуносупресанти); 
- альфентаніл, фентаніл (використовуються для лікування болю); 
- хінідин (використовується для лікування нерегулярного серцевого ритму); 
- іринотекан, етопозид, вінорельбін, іфосфамід (використовуються для лікування раку); 
- лікарські засоби, що містять похідні алкалоїду ріжків, такі як ерготамін і діерготамін 
(використовуються для лікування мігрені); 
- варфарин, аценокумарол (розріджувачі крові; може знадобитися проводити аналізи крові); 
- рифампіцин, кларитроміцин, телітроміцин (антибіотики, що використовуються для лікування 
інфекцій); 
- фенітоїн (використовується для лікування судом); 
- карбамазепін (використовується для лікування депресії та епілепсії); 
- мідазолам, триазолам, фенобарбітал (використовуються для заспокоєння або сприяння сну); 
- звіробій (рослинний препарат, що використовується для лікування депресії); 
- інгібітори протеази (застосовуються для лікування ВІЛ-інфекції); 
- кетоконазол, крім шампуню (використовується для лікування синдрому Кушинга коли 
організм виробляє надлишок кортизолу); 
- ітраконазол, вориконазол, позаконазол (протигрибкові засоби); 
- нефазодон (використовується для лікування депресії); 
- кортикостероїди (такі як дексаметазон і метилпреднізолон); 
- препарати проти тривоги (такі як алпразолам); 
- толбутамід (використовується для лікування цукрового діабету). 
 
Повідомте лікаря або фармацевта, якщо Ви або Ваша дитина приймаєте, нещодавно приймали 
або можете приймати будь-які інші ліки. 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
Цей препарат не слід застосовувати під час вагітності, якщо немає гострої необхідності. Якщо 
Ви або Ваша дитина вагітні або годуєте груддю, можете бути вагітні або плануєте вігітність, 
зверніться за порадою до лікаря, перш ніж приймати цей препарат. 
 
Інформацію щодо контрацепції див. у розділі «Інші лікарські засоби та препарат Еменд». 
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Невідомо, чи проникає препарат в грудне молоко у жінок, тому протягом лікування 
препаратом Еменд® годування груддю не рекомендоване. Важливо повідомити лікаря, якщо 
Ви або Ваша дитина годуєте груддю або плануєте годувати груддю, перш ніж приймати цей 
препарат. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
 
Слід враховувати, що деякі люди відчувають запаморочення та сонливість після прийому 
препарату Еменд. Якщо Ви або Ваша дитина відчуваєте запаморочення або сонливість, 
уникайте керування автомобілем, їзди на велосипеді або роботи з іншими механізмами чи 
інструментами після прийому цього препарату (див. розділ «Можливі побічні реакції»). 
 
До складу препарату Еменд входить сахароза 
Препарат Еменд, капсули, містять сахарозу. Якщо лікар сказав Вам або Вашій дитині, що Ви 
або Ваша дитина маєте непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з Вашим лікарем, 
перш ніж приймати цей препарат. 
 
До складу препарату Еменд входить натрій 
Цей лікарський засіб містить менш ніж 1 ммоль натрію (23 мг) на капсулу, тобто можна 
стверджувати, що він практично «не містить натрію». 
  
3. Як застосовується препарат Еменд 
 
Завжди приймайте цей лікарський засіб або давайте цей лікарський засіб дитині точно так, як 
сказав Вам лікар, фармацевт або медсестра. Ви повинні проконсультуватися з лікарем, 
фармацевтом або медсестрою, якщо Ви маєте запитання. Завжди приймайте препарат Еменд 
разом з іншими лікарськими засобами, щоб запобігти виникненню нудоти та блювання. Після 
лікування препаратом Еменд лікар може попросити Вас або Вашу дитину продовжувати 
приймати інші лікарські засоби, включаючи кортикостероїди (наприклад дексаметазон) та 
«антагоніст 5HT3» (наприклад ондансетрон) для запобігання виникненню нудоти та блювання. 
Зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри, якщо Ви маєте запитання. 
 
Рекомендована пероральна доза препарату Еменд становить: 
День 1: 
- одна капсула 125 мг за 1 годину до початку сеансу хіміотерапії 
та 
Дні 2 і 3: 
- одна капсула 80 мг щодня 
- якщо хіміотерапія не проводиться, препарат Еменд слід приймати вранці. 
- якщо проводиться хіміотерапія, препарат Еменд слід приймати за 1 годину до початку сеансу 
хіміотерапії. 
 
Препарат Еменд можна приймати незалежно від прийому їжі. 
Капсулу слід ковтати цілою, запиваючи рідиною. 
 
Якщо Ви прийняли більшу дозу препарату Еменд, ніж потрібно 
Не приймайте більше капсул, ніж рекомендує лікар. Якщо Ви або Ваша дитина прийняли 
занадто багато капсул, негайно зверніться до лікаря. 
 
Якщо ви забули прийняти препарат Еменд 
Якщо Ви або Ваша дитина пропустили прийом дози, зверніться за порадою до Вашого лікаря. 
 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
лікаря або фармацевта. 
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4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони виникають не 
у кожного пацієнта. 
 
Припиніть прийом препарату Еменд і негайно зверніться до лікаря, якщо Ви або Ваша 
дитина помітили будь-які з наступних побічних реакцій, які можуть бути серйозними і 
через які Вам або Вашій дитині може знадобитися невідкладна медична допомога: 
- Кропив'янка, висип, свербіж, утруднення дихання або ковтання (частота невідома, не може 
бути оцінена з наявних даних); це ознаки алергічної реакції. 
 
Інші побічні реакції, про які повідомлялося, наведені нижче. 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати в 1 з 10 осіб): 
- закреп, розлад травлення, 
- головний біль, 
- втома, 
- втрата апетиту, 
- гикавка, 
- підвищений рівень печінкових ферментів у крові. 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 зі 100 осіб) 
- запаморочення, сонливість, 
- акне, висип, 
- занепокоєння, 
- відрижка, нудота, блювання, печія, біль у шлунку, сухість у роті, випуск газів, 
- посилене болюче або пекуче сечовипускання, 
- слабкість, погане загальне самопочуття, 
- припливи/почервоніння обличчя або шкіри, 
- прискорене або нерегулярне серцебиття, 
- лихоманка з підвищеним ризиком інфікування, зниження кількості еритроцитів. 
 
Рідкі побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 з 1000 осіб) 
- утруднення мислення, відсутність енергії, порушення смакових відчуттів, 
- чутливість шкіри до сонця, надмірне потовиділення, жирна шкіра, виразки на шкірі, 
сверблячий висип, синдром Стівенса — Джонсона/токсичний епідермальний некроліз (рідкісна 
важка шкірна реакція), 
- ейфорія (почуття надзвичайного щастя), дезорієнтація, 
- бактеріальна інфекція, грибкова інфекція, 
- сильний закреп, виразка шлунку, запалення тонкої та товстої кишки, виразки в роті, здуття 
живота, 
- часте сечовипускання, виділення більше сечі, ніж зазвичай, наявність цукру або крові в сечі, 
- дискомфорт у грудях, набряк, зміна ходи, 
- кашель, слиз у задній частині горла, подразнення горла, чхання, біль у горлі, 
- виділення з очей і свербіж, 
- дзвін у вухах, 
- м'язові спазми, м'язова слабкість, 
- надмірна спрага, 
- уповільнене серцебиття, захворювання серця і судин, 
- зниження кількості лейкоцитів, низький рівень натрію в крові, зменшення маси тіла. 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас або у Вашої дитини 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 
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побічні реакції, Ви можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування 
цього лікарського засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Еменд 
 
Зберігайте цей лікарський засіб у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці та етикетці після слів «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому 
дню вказаного місяця. 
 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи. 
 
Не виймайте капсулу з блістера, доки Ви не будете готові її прийняти. 
 
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 
 
– Діюча речовина – апрепітант. Кожна капсула 125 мг містить 125 мг апрепітанту. Кожна 
капсула 80 мг містить 80 мг апрепітанту. 
- Допоміжні речовини: сахароза, целюлоза мікрокристалічна (E 460), гідроксипропілцелюлоза 
(E 463), натрію лаурилсульфат, желатин, титану діоксид (E 171), шелак, калію гідроксид та 
оксид заліза чорний (E 172); тверда капсула 125 мг також містить оксид заліза червоний (E 172) 
і оксид заліза жовтий (E 172). 
 
Зовнішній вигляд препарату Еменд та вміст упаковки 
Капсула 125 мг: непрозора тверда желатинова капсула з білим корпусом та рожевою 
кришечкою з «462» і «125 mg», надрукованими радіально чорним чорнилом 
Капсула 80 мг: біла непрозора тверда желатинова капсула з «461» і «80 mg», надрукованими 
радіально чорним чорнилом; 
 
Еменд 125 мг та 80 мг, капсули випускаються в наступних розмірах упаковки: 
- Алюмінієвий блістер, що містить одну капсулу 80 мг 
- 2-денна лікувальна упаковка, що містить дві капсули по 80 мг 
- 5 алюмінієвих блістерів, кожен з яких містить одну капсулу по 80 мг 
- Алюмінієвий блістер, що містить одну капсулу 125 мг 
- 5 алюмінієвих блістерів, кожен з яких містить одну капсулу по 125 мг 
- 3-денна лікувальна упаковка, що містить одну капсулу по 125 мг і дві капсули по 80 мг 
 
Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 
 
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.  
 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення: 
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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 
 

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 
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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 останньої перевірки цього листка-вкладиша: 09.2021 
 
Інші джерела інформації 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 

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

