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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

ІНВАНЗ, порошок для концентрату для розчину для інфузій, 1 г 
ертапенем 

 
Перед початком застосування цього лікарського засобу уважно прочитайте цей листок-
вкладиш, оскільки в ньому міститься важлива для Вас інформація. 
- Збережіть цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися прочитати його ще раз. 
- Якщо у Вас є будь-які додаткові запитання, зверніться до свого лікаря, фармацевта або 

медсестри.  
- 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 реакції, зверніться до лікаря, фармацевта або 

медсестри. Це включає будь-які можливі побічні ефекти, які не зазначені в цьому листку-
вкладиші. Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладка 
 
1. Що таке препарат ІНВАНЗ і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат ІНВАНЗ  
3. Як застосовується препарат ІНВАНЗ 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат ІНВАНЗ 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 

1. Що таке препарат ІНВАНЗ і для чого він застосовується 
 

ІНВАНЗ містить ертапенем, який є антибіотиком бета-лактамної групи. Він має здатність 
вбивати широкий спектр бактерій (мікробів), які викликають інфекції в різних частинах 
організму. 
 
ІНВАНЗ можна давати особам від 3 місяців і старше. 
 
Лікування: 
Ваш лікар призначив препарат ІНВАНЗ, оскільки у Вас або у Вашої дитини є один (або більше) 
з наступних типів інфекції: 

• Інфекція в черевній порожнині 
• Інфекція, що вражає легені (пневмонія) 
• Гінекологічні інфекції 
• Шкірні інфекції стопи у пацієнтів з цукровим діабетом. 
 

Профілактика: 
• Профілактика інфекцій у місці хірургічного втручання у дорослих після операції на товстій 
або прямій кишці. 

 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат ІНВАНЗ  
 
Препарат ІНВАНЗ не слід застосовувати: 
- якщо у Вас алергія на діючу речовину (ертапенем) або будь-який з інших компонентів цього 
препарату (перелічені в розділі 6) 
- якщо у Вас алергія на антибіотики, такі як пеніциліни, цефалоспорини або карбапенеми (які 
використовуються для лікування різних інфекцій). 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі своїм лікарем, медсестрою чи фармацевтом, перш ніж приймати препарат 
ІНВАНЗ. 
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Під час лікування, якщо у Вас виникла алергічна реакція (наприклад, набряк обличчя, язика або 
горла, утруднення дихання або ковтання, висип на шкірі), негайно повідомте лікаря, оскільки 
Вам може знадобитися невідкладна медична допомога. 
 
Хоча антибіотики, включаючи препарат ІНВАНЗ, вбивають певні бактерії, інші бактерії та 
гриби можуть продовжувати рости більше, ніж зазвичай. Це називається надмірним ростом. 
Ваш лікар буде спостерігати за Вами на предмет надмірного росту бактерій та призначати 
лікування, якщо необхідно. 
 
Важливо повідомити лікаря, якщо у Вас виникає діарея до, під час або після лікування 
препаратом ІНВАНЗ. Це пов’язано з тим, що у Вас може бути захворювання, відоме як коліт 
(запалення кишечника). Не приймайте лікарські засоби для лікування діареї без попередньої 
консультації з лікарем. 
 
Повідомте свого лікаря, якщо Ви приймаєте лікарські засоби під назвою вальпроєва кислота 
або вальпроат натрію (див. розділ «Інші лікарські засоби та препарат ІНВАНЗ» нижче). 
 
Повідомте свого лікаря про будь-який медичний стан, який Ви маєте або мали, включаючи: 
- Захворювання нирок. Особливо важливо, щоб Ваш лікар знав, чи є у Вас захворювання нирок 
і чи отримуєте Ви лікування діалізом. 
- Алергія на будь-які лікарські засоби, включаючи антибіотики. 
- Розлади з боку центральної нервової системи, такі як локалізований тремор або судоми. 
 
Діти та підлітки (від 3 місяців до 17 років) 
Досвід застосування препарату ІНВАНЗ обмежений у дітей віком до 2 років. У цій віковій групі 
Ваш лікар прийме рішення про потенційну користь від застосування цього препарату. Досвід 
застосування у дітей віком до 3 місяців відсутній. 
 
Інші лікарські засоби та препарат ІНВАНЗ 
Повідомте свого лікаря, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете приймати будь-
які інші лікарські засоби. 
 
Повідомте свого лікаря, медсестру або фармацевта, якщо Ви приймаєте ліки під назвою 
вальпроєва кислота або вальпроат натрію (застосовуються для лікування епілепсії, біполярного 
розладу, мігрені або шизофренії). Це пояснюється тим, що препарат ІНВАНЗ може впливати на 
дію деяких інших лікарських засобів. Ваш лікар вирішить, чи слід Вам застосовувати препарат 
ІНВАНЗ у поєднанні з цими іншими лікарськими засобами. 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що можете бути вагітні або плануєте завагітніти, 
зверніться за порадою до лікаря, перш ніж приймати цей препарат. 
 
Застосування препарату ІНВАНЗ не досліджували у вагітних жінок. ІНВАНЗ не слід 
застосовувати під час вагітності, якщо Ваш лікар не вирішить, що потенційна користь 
виправдовує потенційний ризик для плода.  
 
Жінки, які отримують ІНВАНЗ, не повинні годувати груддю, оскільки препарат був виявлений 
у грудному молоці, тому можливий вплив на дитину, яка отримує грудне молоко. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Не керуйте транспортними засобами та не користуйтеся будь-якими інструментами чи 
механізмами, поки не дізнаєтеся, як Ви реагуєте на цей препарат.  
При застосуванні препарату ІНВАНЗ повідомлялося про деякі побічні ефекти, такі як 
запаморочення та сонливість, які можуть впливати на здатність деяких пацієнтів керувати 
транспортними засобами або працювати з механізмами. 
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До складу препарату ІНВАНЗ входить натрій 
Цей лікарський засіб містить приблизно 137 мг натрію (основний компонент кухонної солі) у 
кожній дозі 1,0 г. Це еквівалентно 6,85 % рекомендованого максимального добового 
споживання натрію для дорослої людини. 
 
3. Як застосовується препарат ІНВАНЗ 
Препарат ІНВАНЗ завжди буде підготовлений до введення і введений Вам внутрішньовенно (у 
вену) лікарем або іншим медичним працівником. 
 
Рекомендована доза препарату ІНВАНЗ для дорослих та підлітків віком від 13 років становить 
1 грам (г) 1 раз на добу. Рекомендована доза для дітей віком від 3 місяців до 12 років становить 
15 мг/кг 2 рази на добу (не перевищувати 1 г/добу). Ваш лікар вирішить, скільки днів лікування 
вам потрібно. 
 
Для профілактики інфекцій у місці хірургічного втручання після операції на товстій або прямій 
кишці рекомендована доза препарату ІНВАНЗ становить 1 г у вигляді одноразової 
внутрішньовенної дози за 1 годину до операції. 
 
Дуже важливо, щоб Ви продовжували отримувати препарат ІНВАНЗ весь час, на який Вам 
призначив лікар цей препарат. 
 
Якщо Ви отримали більше препарату ІНВАНЗ, ніж необхідно 
Якщо Ви стурбовані тим, що Вам, можливо, ввели занадто багато препарату ІНВАНЗ, негайно 
зверніться до свого лікаря або іншого медичного працівника. 
 
Якщо Ви пропустили дозу препарату ІНВАНЗ 
Якщо Ви стурбовані тим, що Ви могли пропустити дозу, негайно зверніться до лікаря або 
іншого медичного працівника. 
 
4. Можливі побічні реакції 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони виникають не 
у кожного пацієнта. 
 
Дорослі віком від 18 років 
Після того, як препарат вийшов на ринок, повідомлялося про тяжкі алергічні реакції 
(анафілаксія), синдроми гіперчутливості (алергічні реакції, включаючи висип, лихоманку, 
відхилення в аналізах крові). Перші ознаки тяжкої алергічної реакції можуть включати набряк 
обличчя та/або горла. Якщо виникли ці симптоми, негайно повідомте лікаря, оскільки Вам 
може знадобитися невідкладна медична допомога. 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 з 10 осіб) 

• Головний біль 
• Діарея, нудота, блювання 
• Висип, свербіж 
• Проблеми з веною, в яку вводять ліки (включаючи запалення, утворення шишки, набряк у 
місці ін'єкції або витік рідини в тканини та шкіру навколо місця ін'єкції) 
• Збільшення кількості тромбоцитів 
• Зміни функціональних проб печінки 

 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб) 

• Запаморочення, сонливість, безсоння, сплутаність свідомості, судоми 
• Низький артеріальний тиск, уповільнений пульс 
• Задишка, біль у горлі 
• Запор, дріжджова інфекція ротової порожнини, діарея, пов'язана з прийомом антибіотиків, 
кисла відрижка, сухість у роті, розлад травлення, втрата апетиту 
• Почервоніння шкіри 
• Вагінальні виділення та подразнення 
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• Біль у животі, втома, грибкова інфекція, лихоманка, набряк/набряклість, біль у грудях, 
аномальний смак 
• Зміни деяких лабораторних аналізів крові та сечі 

 
Рідкісні побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 з 1000 осіб) 

• Зниження кількості лейкоцитів, зниження кількості тромбоцитів 
• Низький рівень цукру в крові 
• Ажитація, тривога, депресія, тремор 
• Нерегулярний пульс, підвищення артеріального тиску, кровотеча, прискорене серцебиття 
• Закладеність носа, кашель, кровотеча з носа, пневмонія, аномальні звуки дихання, хрипи 
• Запалення жовчного міхура, утруднення ковтання, нетримання калу, жовтяниця, 
порушення функції печінки 
• Запалення шкіри, грибкове ураження шкіри, лущення шкіри, інфікування рани після 
оперативного втручання  
• М'язові судоми, біль у плечі 
• Інфекція сечовивідних шляхів, ураження нирок 
• Викидень, генітальна кровотеча 
• Алергія, погане самопочуття, тазовий перитоніт, зміни білка ока, непритомність. 
• У місці ін'єкції шкіра може стати твердою 
• Набряклість кровоносних судин шкіри 
 

Побічні ефекти, про які повідомлялося з невідомою частотою (частоту неможливо оцінити за 
наявними даними): 

• галюцинації 
• зниження свідомості 
• змінений психічний стан (включаючи агресію, марення, дезорієнтацію, зміни психічного 
статусу) 
• патологічні рухи 
• м'язова слабкість 
• нестійка ходьба 
• фарбування зубів 

 
Були також повідомлення про зміни деяких лабораторних аналізів крові. 
 
Якщо на великій ділянці тіла на шкірі з’явилися підняті або заповнені рідиною плями, негайно 
повідомте лікаря або медсестру. 
 
Діти та підлітки (від 3 місяців до 17 років): 
 
Часті побічні ефекти (можуть виникати менше ніж у 1 з 10 осіб): 

• Діарея 
• Пелюшковий дерматит 
• Біль у місці інфузії 
• Зміни кількості лейкоцитів 
• Зміни функціональних проб печінки 

 
Нечасті побічні ефекти (можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб): 

• Головний біль 
• Припливи жару, високий артеріальний тиск, червоні або фіолетові, плоскі дрібні плями під 
шкірою  
• Знебарвлені фекалії, чорні дьогтеподібні фекалії 
• Почервоніння шкіри, висип на шкірі 
• Печіння, свербіж, почервоніння і тепло в місці інфузії, почервоніння в місці ін’єкції 
• Збільшення кількості тромбоцитів 
• Зміни деяких показників лабораторних аналізів крові 
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Побічні ефекти, про які повідомлялося з невідомою частотою (частоту неможливо оцінити за 
наявними даними): 

• Галюцинації 
• Змінений психічний стан (включаючи агресію) 

 
Повідомлення про побічні ефекти 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, зверніться до Вашого лікаря, фармацевта або 
медсестри. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-
вкладиші. Ви також можете повідомляти про 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 ІНВАНЗ 
 
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці. 
Перші 2 цифри позначають місяць; наступні 4 цифри позначають рік. 
 
Зберігати при температурі не вище 25°C. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
Що входить до складу препарату ІНВАНЗ 
Діючою речовиною препарату ІНВАНЗ є ертапенем, 1 г. 
Допоміжні речовини: натрію гідрокарбонат (E500) і натрію гідроксид (E524). 
 
Зовнішній вигляд препарату ІНВАНЗ та вміст упаковки 
ІНВАНЗ — білий або майже білий ліофілізований порошок для приготування концентрату для 
розчину для інфузій.  
Колір розчинів препарату ІНВАНЗ варіюється від безбарвного до блідо-жовтого. Варіації 
кольору в цьому діапазоні не впливають на ефективність. 
 
Препарат ІНВАНЗ поставляється в упаковках по 1 флакону або 10 флаконів. 
Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 
 
Власник реєстраційного посвідчення 
Мерк Шарп і Доум Б.В.  
Ваардервег 39 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
The Netherlands 
 
Виробник 
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. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


6 

 
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 
ІНФЕКТОФАРМ Арцнайміттель унд Консуліум 
ГмбХ (INFECTOPHARM  
Arzneimittel und Consilium GmbH) 
Tел: +49 (0)6252 / 95-7000 
kontakt@infectopharm.com 
 

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) 
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 
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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 останнього перегляду цього листка-вкладиша: 02/2022 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 
 
Наведена нижче інформація призначена лише для медичних працівників 
 
Інструкції щодо відновлення та розведення препарату ІНВАНЗ: 
Тільки для одноразового використання. 
 
Підготовка до внутрішньовенного введення 
Препарат ІНВАНЗ необхідно відновити, а потім розвести перед застосуванням. 
 
Дорослі та підлітки (від 13 до 17 років) 
Відновлення 
Розведіть вміст флакона з 1 г препарату ІНВАНЗ за допомогою 10 мл води для ін’єкцій або 
розчину натрію хлориду 9 мг/мл (0,9 %), щоб отримати відновлений розчин у концентрації 
приблизно 100 мг/мл. Добре струсіть, щоб розчинити. 

http://www.ema.europa.eu/
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Розведення 
Для пакета з розчинником об’ємом 50 мл: для дози 1 г негайно перенесіть вміст відновленого 
флакона в пакет ємністю 50 мл з розчином натрію хлориду 9 мг/мл (0,9 %); або 
 
Для флакона з розчинником об’ємом 50 мл: для дози 1 г відберіть та викиньте 10 мл із флакона 
з 50 мл розчину натрію хлориду 9 мг/мл (0,9 %). Перенесіть вміст відновленого флакона 
препарату ІНВАНЗ 1 г у флакон ємністю 50 мл з розчином натрію хлориду 9 мг/мл (0,9 %). 
 
Інфузія 
Вводити у вигляді інфузії протягом 30 хвилин. 
 
Діти (від 3 місяців до 12 років) 
Відновлення 
Розведіть вміст флакона з 1 г препарату ІНВАНЗ за допомогою 10 мл води для ін’єкцій або 
розчину натрію хлориду 9 мг/мл (0,9 %), щоб отримати відновлений розчин у концентрації 
приблизно 100 мг/мл. Добре струсіть, щоб розчинити. 
 
Розведення 
Для пакета з розчинником: перенесіть об’єм, що дорівнює 15 мг/кг маси тіла (не більше 
1 г/добу) в пакет з розчином хлориду натрію 9 мг/мл (0,9 %) для отримання кінцевої 
концентрації 20 мг/мл або менше; або 
 
Для флакона з розчинником: перенесіть об’єм, що дорівнює 15 мг/кг маси тіла (не більше 
1 г/добу) у флакон з розчином натрію хлориду 9 мг/мл (0,9 %) для отримання кінцевої 
концентрації 20 мг/мл або менше. 
 
Інфузія 
Вводити у вигляді інфузії протягом 30 хвилин. 
 
Відновлений розчин слід розвести в розчині натрію хлориду 9 мг/мл (0,9 %) одразу після 
приготування. Розведені розчини слід використовувати негайно. Якщо він не використаний 
негайно, відповідальність за час зберігання несе користувач. Розведені розчини (приблизно 
20 мг/мл ертапенему) є фізично та хімічно стабільними протягом 6 годин при кімнатній 
температурі (25°C) або протягом 24 годин при температурі від 2 до 8°C (у холодильнику). 
Розчини слід використати протягом 4 годин після їх вилучення з холодильника. Не 
заморожуйте відновлені розчини. 
 
Відновлені розчини слід візуально перевірити на наявність часток і зміну кольору перед 
введенням, якщо це дозволяє контейнер. Колір розчинів препарату ІНВАНЗ варіюється від 
безбарвного до блідо-жовтого. Варіації кольору в цьому діапазоні не впливають на 
ефективність. 
 
Будь-який невикористаний продукт або відходи слід утилізувати відповідно до місцевих вимог. 
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