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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Ісентресс, таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 600 мг 
ралтегравір 

 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію.  
Якщо Ви є батьками дитини, яка приймає препарат Ісентресс, уважно прочитайте цю 
інформацію разом з Вашою дитиною. 
 
- 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. Не передавайте препарат іншим 

людям. Препарат може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми однакові. 
- Якщо у Вас або у Вашої дитини виникнуть будь-які побічні реакції, зверніться до Вашого 

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 Ісентресс і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Ісентресс 
3. Як застосовувати препарат Ісентресс 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Ісентресс 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
  
1. Що таке препарат Ісентресс і для чого він застосовується 
 
Що таке препарат Ісентресс 
Препарат Ісентресс містить діючу речовину ралтегравір. Препарат Ісентресс — це 
противірусний препарат, що діє проти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Це вірус, який 
викликає синдром набутого імунодефіциту (СНІД). 
 
Механізм дії препарату Ісентресс 
Вірус виробляє фермент під назвою ВІЛ-інтеграза. Це допомагає вірусу розмножуватися в 
клітинах Вашого тіла. Препарат Ісентресс зупиняє роботу цього ферменту. При застосуванні з 
іншими лікарськими засобами препарат Ісентресс може зменшити кількість ВІЛ у Вашій крові 
(це називається Вашим «вірусним навантаженням») і збільшити кількість клітин CD4 (тип 
лейкоцитів, які відіграють важливу роль у підтримці здорової імунної системи для боротьби з 
інфекцією). Зменшення кількості ВІЛ у крові може покращити роботу Вашої імунної системи. 
Це означає, що ваш організм може краще боротися з інфекцією. 
 
Коли слід застосовувати препарат Ісентресс 
Препарат Ісентресс, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 600 мг, застосовується для 
лікування дорослих та дітей з ВІЛ-інфекцією з масою тіла не менше 40 кг. Ваш лікар призначив 
Вам препарат Ісентресс, щоб допомогти контролювати вашу ВІЛ-інфекцію. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Ісентресс 
 
Препарат Ісентресс не слід застосовувати: 
• Якщо у вас алергія на ралтегравір або на будь-які інші компоненти цього препарату 

(перелічені в розділі 6). 
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Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі Вашим лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж приймати препарат 
Ісентресс. 
Пам’ятайте, що препарат Ісентресс не є лікарським засобом від ВІЛ-інфекції. Це означає, що 
Ви можете продовжувати хворіти на інфекції або інші захворювання, пов’язані з ВІЛ. Під час 
прийому цього препарату Вам слід регулярно відвідувати лікаря. 
 
Проблеми з психічним здоров'ям 
Повідомте лікаря, якщо у Вас в анамнезі була депресія або психіатричні захворювання. 
Повідомлялося про депресію, включаючи суїцидальні думки та поведінку, у деяких пацієнтів, 
які приймали цей препарат, особливо у пацієнтів з депресією або психічними захворюваннями 
в анамнезі. 
 
Проблеми з кістками 
У деяких пацієнтів, які приймають комбіновану антиретровірусну терапію, може розвинутися 
захворювання кісток, яке називається остеонекрозом (загибель кісткової тканини, спричинена 
втратою кровопостачання кістки). Тривалість комбінованої антиретровірусної терапії, 
застосування кортикостероїдів, вживання алкоголю, різке зниження активності імунної 
системи, високий індекс маси тіла, серед іншого, можуть бути одними з багатьох факторів 
ризику розвитку цього захворювання. Ознаками остеонекрозу є скутість суглобів, ломота 
(особливо в кульшовому, колінному та плечовому суглобах) і утруднення рухів. Якщо Ви 
помітили будь-який із цих симптомів, повідомте про це Вашого лікаря. 
 
Проблеми з печінкою 
Повідомте Вашому лікарю, фармацевту або медсестрі, якщо у Вас раніше були проблеми з 
печінкою, включаючи гепатит B або C. Ваш лікар може оцінити, наскільки тяжким є Ваше 
захворювання печінки, перш ніж вирішити, чи можете Ви приймати цей препарат. 
 
Передача ВІЛ іншим людям 
ВІЛ-інфекція передається через кров або статевий контакт з ВІЛ-інфікованою людиною. Ви все 
ще можете передавати ВІЛ під час прийому цього препарату, хоча ризик знижується завдяки 
ефективній антиретровірусній терапії. Обговоріть зі своїм лікарем запобіжні заходи, необхідні 
для уникнення інфікування інших людей. 
 
Інфекції 
Негайно повідомте Вашого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви відмітили появу будь-
яких симптомів інфекції, таких як лихоманка та/або погане самопочуття. У деяких пацієнтів із 
поширеною ВІЛ-інфекцією та опортуністичною інфекцією в анамнезі ознаки та симптоми 
запалення після попередньо перенесених інфекцій можуть виникати через короткий час після 
початку лікування проти ВІЛ. Вважається, що ці симптоми пов’язані з покращенням імунної 
відповіді організму, що дозволяє організму боротися з інфекціями, які могли бути присутніми 
без явних симптомів. 
 
Додатково до опортуністичних інфекцій, також можуть виникнути аутоімунні розлади (стан, 
який виникає, коли імунна система атакує здорові тканини тіла) після того, як Ви почнете 
приймати препарати для лікування ВІЛ-інфекції. Аутоімунні розлади можуть виникнути через 
багато місяців після початку лікування. Якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції або інші 
симптоми, такі як м’язова слабкість, слабкість, що починається в руках і ногах і просувається 
до тулуба, серцебиття, тремор або гіперактивність, негайно повідомте Вашого лікаря, щоб 
отримати необхідне лікування. 
 
Проблеми з м’язами 
Негайно зверніться до Вашого лікаря, фармацевта або медсестри, якщо під час прийому цього 
препарату Ви відчуваєте незрозумілі болі, чутливість або слабкість у м’язах. 
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Проблеми зі шкірою 
Негайно зверніться до лікаря, якщо у Вас з’явився висип. У деяких пацієнтів, які приймали цей 
препарат, повідомлялося про тяжкі та небезпечні для життя шкірні реакції та алергічні реакції. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Ісентресс 
Повідомте Вашого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви приймаєте, нещодавно 
приймали або можете приймати будь-які інші лікарські засоби. 
 
Препарат Ісентресс може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами. 
Повідомте свого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали 
або можете приймати: 
 
• антациди (засіб, який протидіє кислоті в шлунку або нейтралізує її, щоб полегшити розлад 
травлення та печію). 
• солі заліза (для лікування та профілактики дефіциту заліза або анемії). Між прийомом солей 
заліза та прийомом препарату Ісентресс слід почекати щонайменше дві години, оскільки ці 
лікарські засоби можуть знизити ефективність препарату Ісентресс. 
• атазанавір (антиретровірусний препарат) 
• рифампіцин (лікарський засіб, що використовується для лікування деяких інфекцій, таких як 
туберкульоз) 
• типранавір/ритонавір (антиретровірусні препарати) 
 
Зберігайте список усіх ваших лікарських засобів, щоб показати Вашому лікарю та фармацевту. 
• Ви можете запитати у Вашого лікаря або фармацевта перелік лікарських засобів, які 
взаємодіють з препаратом Ісентресс. 
• Не починайте приймати нові лікарські засоби, не повідомивши про це Вашого лікаря. Ваш 
лікар може порадити вам, чи безпечно приймати препарат Ісентресс з іншими лікарськими 
засобами. 
 
Прийом препарату Ісентресс під час прийому їжі чи напоїв 
Див. розділ 3. 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що можете завагітніти або плануєте мати дитину, 
зверніться за порадою до Вашого лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат. 

• Препарат Ісентресс 1200 мг (дві таблетки по 600 мг один раз на добу) не рекомендований 
під час вагітності, оскільки досліджень щодо його застосування у вагітних жінок не 
проводилось. 
• Жінки з ВІЛ не повинні годувати грудьми своїх немовлят, оскільки немовлята можуть 
заразитися ВІЛ через грудне молоко. Порадьтесь із Вашим лікарем щодо найкращого 
способу годування дитини. 
 

Зверніться за порадою до Вашого  лікаря, фармацевта або медсестри, перш ніж приймати будь-
які лікарські засоби, якщо Ви вагітні або годуєте груддю. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Не керуйте механізмами, автомобілем або велосипедом, якщо після прийому цього препарату 
Ви відчуваєте запаморочення. 
 
До складу препарату Ісентресс входить лактоза 
Цей препарат містить лактозу. Якщо Ваш лікар повідомив Вам, що у Вас непереносимість 
деяких цукрів, зверніться до лікаря, перш ніж приймати цей препарат. 
 
До складу препарату Ісентресс входить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на таблетку, тобто є практично вільним від 
натрію. 
 



4 

3. Як застосовувати препарат Ісентресс 
Завжди приймайте цей препарат у точності так, як призначив Вам лікар, фармацевт або 
медсестра. Якщо Ви не впевнені, проконсультуйтеся із Вашим лікарем, фармацевтом або 
медсестрою. Препарат Ісентресс необхідно застосовувати в комбінації з іншими препаратами 
для лікування ВІЛ. 
 
Яку дозу слід приймати 
Дорослі, діти та підлітки з  масою тіла не менше 40 кг 
Рекомендована доза становить 1200 мг у вигляді двох таблеток (по 600 мг) перорально один раз 
на день. 
 
Не розжовуйте, не подрібнюйте та не розламуйте таблетки, оскільки це може змінити рівень 
лікарського засобу у Вашому організмі. Цей препарат можна приймати незалежно від прийому 
їжі чи напоїв. 
 
Препарат Ісентресс також випускається у формі таблеток по 400 мг, жувальних таблеток та 
гранул для пероральної суспензії. 
Не заміняйте призначений препарат у вигляді таблеток по 600 мг на таблетки по 400 мг, 
жувальні таблетки або гранули для пероральної суспензії без попередньої консультації з Вашим 
лікарем, фармацевтом або медсестрою. 
 
Якщо Ви прийняли більшу дозу препарату Ісентресс, ніж необхідно 
Не приймайте більше таблеток, ніж рекомендує лікар. Якщо Ви прийняли занадто багато 
таблеток, зверніться до Вашого лікаря. 
 
Якщо Ви забули прийняти препарат Ісентресс 
• Якщо Ви забули прийняти дозу, прийміть її, як тільки згадаєте. 
• Однак, якщо настав час для прийому наступної дози, не приймайте додатково пропущену дозу 
та поверніться до свого звичайного графіка. 
• Не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати забуту. 
 
Якщо Ви припинили приймати препарат Ісентресс 
Важливо, щоб Ви приймали препарат Ісентресс точно за вказівками Вашого лікаря. Не 
змінюйте дозу і не припиняйте приймати цей препарат без попередньої консультації з Вашим 
лікарем, фармацевтом або медсестрою. 
Не припиняйте приймати препарат, оскільки: 
• Дуже важливо приймати всі лікарські засоби від ВІЛ, які Вам призначені, і в правильний час 
дня. Це може допомогти призначеним Вам препаратам працювати краще. Це також знижує 
ймовірність того, що призначені Вам лікарські засоби перестануть боротися з ВІЛ (також 
називається «резистентністю до ліків»). 
• Коли Ваш запас препарату Ісентресс починає закінчуватися, отримайте препарат у Вашого 
лікаря або в аптеці. Оскільки дуже важливо не залишатися без препарату навіть на короткий 
час. Під час короткої перерви в прийомі препарату кількість вірусу в крові може збільшитися. 
Це може означати, що вірус ВІЛ розвине стійкість до препарату Ісентресс і його буде важче 
лікувати. 
 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
Вашого лікаря, фармацевта чи медсестри. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони виникають не 
у кожного пацієнта. 
 
Серйозні побічні ефекти – виникають нечасто (можуть виникати в 1 зі 100 осіб) 
Негайно зверніться до Вашого лікаря, якщо Ви помітили будь-що із наступного: 
• герпетичні інфекції, включаючи оперізувальний лишай 



5 

• анемія, в тому числі через низький вміст заліза 
• ознаки та симптоми інфекції або запалення 
• психічний розлад 
• намір або спроба самогубства 
• запалення шлунка 
• запалення печінки 
• печінкова недостатність 
• алергічний висип 
• певні види проблем з нирками 
• прийом лікарських засобів у кількості, що перевищує рекомендовану 
 
Негайно зверніться до лікаря, якщо Ви помітили будь-яку із зазначених вище побічних реакцій. 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати в 1 з 10 осіб) 
• зниження апетиту 
• проблеми зі сном; ненормальні сни; кошмари; ненормальна поведінка; почуття глибокого 
смутку і нікчемності 
• запаморочення; головний біль 
• відчуття обертання 
• здуття живота; болі в животі; діарея; надмірне газоутворення в шлунку або кишечнику; 
відчуття нездужання; блювання; розлад травлення; відрижка 
• певні види висипу (частіше при застосуванні в комбінації з дарунавіром) 
• втома, незвичайна втома або слабкість; лихоманка 
• підвищені показники функції печінки у крові; аномальні лейкоцити; підвищення рівня жирів у 
крові; підвищений рівень ферменту слинних залоз або підшлункової залози 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 зі 100 осіб) 
• інфікування коренів волосся; грип; інфекції шкіри, викликані вірусом; блювання або діарея, 
спричинені інфекційним збудником; інфекції верхніх дихальних шляхів; абсцес лімфатичного 
вузла 
• бородавка 
• біль у лімфатичних вузлах; низька кількість лейкоцитів, які борються з інфекцією; опухлість 
залоз в області шиї, пахв і в паху 
• алергічна реакція 
• підвищений апетит; цукровий діабет; підвищення рівня холестерину і ліпідів у крові; високий 
рівень цукру в крові; надмірна спрага; різка втрата маси тіла; високий рівень жиру (наприклад, 
холестерину та тригліцеридів) у крові; порушення з боку жирової тканини 
• відчуття тривоги; відчуття розгубленості; пригнічений настрій; зміни настрою; панічна атака 
• втрата пам'яті; біль у руці через здавлення нерва; порушення уваги; запаморочення зі 
швидкими змінами постави; ненормальні відчуття смаку; підвищена сонливість; нестача 
енергії; забудькуватість; мігрень; втрата відчуття, оніміння або слабкість рук та/або ніг; 
поколювання; сонливість; головний біль напруги; тремор; неякісний сон 
• порушення зору 
• дзижчання, шипіння, свист, дзвін або інший постійний шум у вухах 
• серцебиття; повільний пульс; прискорене або нерегулярне серцебиття 
• приплив жару; високий артеріальний тиск 
• різкий, хрипкий або напружений голос; носова кровотеча; закладеність носа 
• біль у верхній частині живота; ректальний дискомфорт; запор; сухість у роті; печія; біль при 
ковтанні; запалення підшлункової залози; виразка або запалення в шлунку або верхній частині 
кишечника; кровотеча в задньому проході; дискомфорт у шлунку; запалення ясен; набряклий, 
червоний язик із запаленням 
• накопичення жиру в печінці 
• акне; незвичайне випадання або витончення волосся; почервоніння шкіри; незвичайний 
розподіл жиру по тілу, це може включати втрату жиру з ніг, рук і обличчя, а також збільшення 
жиру на животі; надмірне потовиділення; нічна пітливість; потовщення і свербіж шкіри через 
багаторазове розчісування; ураження шкіри; суха шкіра 
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• болі в суглобах; захворювання суглобів з болючими відчуттями; біль у спині; біль у 
кістках/м’язах; болючість або слабкість м'язів; біль у шиї; біль у руках або ногах; запалення 
сухожиль; зменшення кількості мінералів у кістці 
• камені в нирках; сечовипускання вночі; кіста нирки 
• імпотенція; збільшення грудей у чоловіків; симптоми менопаузи 
• дискомфорт у грудях; озноб; набряк обличчя; відчуття нервозності; погане загальне 
самопочуття; об’ємне утворення на шиї; набряки рук, щиколоток або стоп; біль 
• зниження кількості лейкоцитів; зниження кількості тромбоцитів в крові (своєрідної клітини, 
яка сприяють згортанню крові); аналіз крові, що показує зниження функції нирок; високий 
рівень цукру в крові; підвищення рівня м’язового ферменту в крові; присутність цукру в сечі; 
еритроцити, присутні в сечі; збільшення маси тіла; збільшення розміру талії; зниження білка 
крові (альбуміну); збільшення часу згортання крові 
 
Додаткові побічні реакції у дітей та підлітків 
• гіперактивність 
 
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 повідомлень, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні 
реакції, Ви можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього 
лікарського засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Ісентресс 
• Зберігайте цей лікарський засіб у недоступному для дітей місці. 
• 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. 
• Тримайте флакон щільно закритим (з осушувачем) для захисту від вологи. Не ковтайте 
осушувач. 
 
Не викидайте лікарські засоби у стічні води чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як утилізувати лікарські засоби, які Ви більше не застосовуєте. Ці заходи допоможуть захистити 
навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Склад препарату Ісентресс 
Діюча речовина – ралтегравір. 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 600 мг 
ралтегравіру (у вигляді калію). 
 
Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, гіпромелоза 2910, натрію кроскармелоза та 
магнію стеарат. Крім того, оболонка таблетки містить такі неактивні речовини: лактози 
моногідрат, гіпромелоза 2910, титану діоксид, триацетин, заліза оксид жовтий і заліза оксид 
чорний. Таблетка також може містити сліди карнаубського воску. 
 
Зовнішній вигляд препарату Ісентресс та вміст упаковки 
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 600 мг, овальної форми, жовтого кольору, з 
маркуванням корпоративного логотипу MSD та «242» з одного боку та гладкі з іншого боку. 
Випускаються два розміри упаковок: упаковки, що містять 1 флакон, що містить 60 таблеток та 
мультиупаковки, що містять 3 флакони, кожен з яких містить 60 таблеток. У флаконі є 
осушувач. 
 
Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 



7 

Власник реєстраційного посвідчення та 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 
 
Для отримання інформації 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 
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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 
 
 

Дата останнього перегляду листка-вкладишу: 10.2021 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 

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

