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Листок-вкладка: Інформація для пацієнта 
 

ІВЕМЕНД порошок для розчину для інфузій по 150 мг 
фосапрепітант  

 
 

Уважно прочитайте цей листок-вкладку, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію. 
- Необхідно зберегти цей листок-вкладку, щоб у разі потреби мати змогу прочитати його 

ще раз. 
- Якщо у Вас є будь-які питання, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. 
- Якщо у Вас виникли будь-які побічні ефекти, включно будь-які побічні ефекти, які не 
зазначені в цьому листку-вкладці, слід звернутися до свого лікаря, фармацевта або медсестри. 
Див. пункт 4. 
 
Зміст листка-вкладки 
 
1. Що таке ІВЕМЕНД і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати перед тим, як приймати ІВЕМЕНД 
3. Як приймати ІВЕМЕНД 
4. Можливі побічні ефекти  
5. Як зберігати препарат ІВЕМЕНД 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке ІВЕМЕНД і для чого він застосовується 
 
ІВЕМЕНД містить активний компонент фосапрепітант, який у Вашому організмі 
перетворюється на апрепітант. Він належить до групи препаратів, які називаються 
«антагоністами рецепторів нейрокініну-1 (NK1)». У головному мозку є спеціальна ділянка, яка 
контролює нудоту та блювоту. ІВЕМЕНД працює шляхом блокування сигналів на цій ділянці і 
таким чином зменшує нудоту та блювання. ІВЕМЕНД застосовується у дорослих, підлітків та 
дітей віком від 6 місяців в комбінації з іншими лікарськими препаратами для профілактики 
нудоти та блювання, пов’язаних з проведенням хіміотерапії (протиракове лікування) з сильним 
або помірним еметогенним ризиком. 
 
 
2. Що потрібно знати перед тим, як приймати ІВЕМЕНД 
 
Не слід застосовувати ІВЕМЕНД 
• якщо у Вас алергія на фосапрепітант, апрепітант або полісорбат 80 або будь-які інші 

речовини цього препарату (перелічені в пункті 6).  
• при застосуванні препаратів, що містять пімозид (для лікування психіатричних 

захворювань), терфенадин та астемізол (для лікування сінної лихоманки та інших 
алергічних захворювань), цизаприд (для лікування проблем травного тракту). Повідомте 
Вашого лікаря, якщо Ви приймаєте ці препарати, оскільки перед початком застосування 
ІВЕМЕНДУ слід скоригувати Ваше лікування. 

 
Особливості застосування 
Перед застосуванням ІВЕМЕНДУ поговоріть з Вашим лікарем, фармацевтом або медсестрою. 
 
Перед початком лікування цим лікарським засобом повідомте Вашого лікаря про захворювання 
печінки, оскільки стан Вашої печінки важливий при розщепленні препарату у Вашому 
організмі. У цьому випадку лікар повинен контролювати стан Вашої печінки. 
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Діти та підлітки 
Не призначайте ІВЕМЕНД дітям віком до 6 місяців або з масою тіла менше 6 кг, оскільки він не 
досліджувався у цій популяції. 
 
Інші лікарські препарати та ІВЕМЕНД 
ІВЕМЕНД може вплинути на інші препарати як під час, так і після лікування ІВЕМЕНДОМ ряд 
препаратів не слід приймати з ІВЕМЕНДОМ (наприклад, пімозид, терфенадин, астемізол та 
цизаприд) або необхідно відкоригувати їхню дозу (див. також розділ «Не слід застосовувати 
ІВЕМЕНД»).  
 
Спільне застосування ІВЕМЕНДУ з іншими препаратами може впливати на дію ІВЕМЕНДУ 
або інших препаратів, наведених нижче. Поговоріть зі своїм лікарем або фармацевтом, якщо Ви 
приймаєте будь-які з наступних ліків: 
 
- Контрацептиви, у тому числі протизаплідні таблетки, нашкірні пластирі, імпланти та 

деякі внутрішньоматкові засоби (ВМЗ), які вивільняють гормони, можуть бути 
недостатньо ефективними при сумісному застосуванні з ІВЕМЕНДОМ. Слід 
використовувати інші або додаткові негормональні методи контрацепції під час 
лікування ІВЕМЕНДОМ та протягом 2 місяців після прийому ІВЕМЕНДУ, 

- циклоспорин, такролімус, сиролімус, еверолімус (імуносупресанти),  
- алфентаніл, фентаніл (для усунення болю),  
- хінідин (для лікування нерегулярної частоти серцевих скорочень), 
- іринотекан, етопозид, винорелбін, іфосфамід (препарати, що використовуються для 

лікування раку), 
- препарати, що містять похідні ерго-алкалоїдів, наприклад, ерготамін та діерготамін (для 

лікування мігреней), 
- варфарин, аценокумарол (антикоагулянти; може знадобитися аналіз крові), 
- рифампіцин, кларитроміцин, телитроміцин (антибіотики для лікування інфекцій), 
- фенітоїн (лікарський засіб, що використовується для лікування судом),  
- карбамазепін (для лікування депресії та епілепсії), 
- мідазолам, тріазолам, фенобарбітал (заспокійливі та снодійні),  
- звіробій (рослинний препарат для лікування депресії),  
- інгібітори протеази (для лікування ВІЛ-інфекцій), 
- кетоконазол, крім шампуню (використовується для лікування синдрому Кушинга – коли 

організм виробляє надлишок кортизолу), 
- ітраконазол, вориконазол, позаконазол (протигрибкові препарати), 
- нефазодон (лікування депресії), 
- ділтіазем (препарат, що використовується для лікування підвищеного тиску), 
- кортикостероїди (наприклад, дексаметазон), 
- анксіолітики (алпразолам)  
- толбутамід (препарат, що використовується для лікування діабету) 
 
Повідомте свого лікаря про будь-які інші ліки або лікарські рослини, які ви приймаєте, 
нещодавно приймали або можете приймати. 
 
Вагітність і лактація 
Застосування лікарського препарату у період вагітності слід розпочинати лише у разі особливої 
необхідності. Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, підозрюєте або плануєте вагітність, перед 
застосуванням препарату Вам слід порадитися з лікарем. 
 
Інформацію щодо контрацепції можна знайти у розділі «Інші лікарські препарати та 
ІВЕМЕНД». 
 
Невідомо, чи виділяється ІВЕМЕНД з молоком у людини; тому під час лікування 
ІВЕМЕНДОМ годування груддю не рекомендується. Перед застосуванням ІВЕМЕНДУ 
повідомте лікаря, якщо Ви годуєте груддю або плануєте годувати грудьми. 
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Водіння автотранспорту та робота з механізмами 
Слід враховувати, що в деяких осіб після застосування ІВЕМЕНДУ розвивається 
запаморочення та сонливість. Якщо Ви відчуваєте запаморочення або сонливість, після 
застосування ІВЕМЕНДУ Вам слід уникати керування або поводження з механізмами (див. 
«Можливі побічні ефекти»). 
 
ІВЕМЕНД містить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоля натрію (23 мг) за 1 дозу, тобто препарат практично «не 
містить натрію». 
 
 
3. Як приймати ІВЕМЕНД 
 
Для дорослих (віком від 18 років) рекомендована доза ІВЕМЕНДУ становить 150 мг 
фосапрепітанту в 1-й день (день хіміотерапії).  
 
Для дітей та підлітків (від 6 місяців до 17 років) рекомендована доза ІВЕМЕНД залежить від 
віку та ваги пацієнта. Залежно від хіміотерапії, ІВЕМЕНД можна застосовувати двома 
способами: 

ІВЕМЕНД призначається тільки в 1-й день (один день хіміотерапії) 
ІВЕМЕНД призначається в 1, 2 і 3 день (один або декілька днів курсу хіміотерапії) 

o Пероральні препарати апрепітанту можна призначати на 2-й і 3-й дні замість 
препарату ІВЕМЕНД. 

 
Перед застосуванням порошок слід розчинити та розвести. Медичний працівник, лікар або 
медсестра, вводитиме Вам розчин для інфузій у вигляді внутрішньовенного вливання 
(краплинно) приблизно за 30 хвилин до початку хіміотерапії. у дорослих або за 60-90 хвилин до 
початку хіміотерапії у дітей та підлітків. Залежно від режиму хіміотерапії Ваш лікар може 
також попросити Вас прийняти інші препарати для запобігання нудоті та блюванню 
(наприклад, дексаметазон) і «антагоніст 5HT3» (наприклад, ондансетрон). Проконсультуйтеся з 
лікарем або фармацевтом, якщо Ви не впевнені. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти  
 
Подібно до інших препаратів цей лікарський препарат може викликати побічні ефекти, хоча і 
не у всіх.  
 
Припиніть приймати ІВЕМЕНД і негайно зверніться до лікаря, якщо Ви помітите будь-
які з наступних побічних ефектів, які можуть бути серйозними і щодо яких може 
знадобитися екстрене лікування: 
- Кропив'янка, висипання, свербіж, труднощі дихання або ковтання або серйозне зниження 

артеріального тиску (частота не встановлена, неможливо встановити на підставі наявних 
даних): це ознаки алергічної реакції.  

- Реакції в місці інфузії або поблизу нього. Найбільш важкі реакції в місці інфузії виникали 
при застосуванні деякого типу хіміотерапевтичних препаратів, які можуть обпекти шкіру 
або утворити пухирі (везикант) із побічними ефектами, включаючи біль, набряк та 
почервоніння. У деяких людей, які отримували цей тип хіміотерапії, сталася загибель 
тканин шкіри (некроз). 

 
Інші побічні ефекти, що повідомляються, наведені в таблиці нижче. 
 
Часті побічні ефекти (виникають не більше ніж у 1 з 10 осіб): 
- запор, порушення травлення, 
- головний біль, 
- втома, 
- втрата апетиту, 
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- гикавка, 
- підвищена кількість печінкових ферментів у крові. 
 
Нечасті побічні ефекти (виникають не більше ніж у 1 з 100 осіб): 
- запаморочення, сонливість, 
- акне, висип,  
- тривожність, 
- відрижка, нудота, блювання, печія, біль у животі, сухість у роті, метеоризм,  
- підвищене почуття болю та печіння при сечовипусканні,  
- слабкість, погане загальне самопочуття, 
- почервоніння обличчя/шкіри, гарячі припливи, 
- швидкі або нерегулярні серцеві скорочення, підвищений артеріальний тиск, 
- гарячка з високим ризиком інфекції, зниження кількості еритроцитів,  
- біль у місці інфузії, почервоніння у місці інфузії, свербіж у місці інфузії, запалення вени у 

місці інфузії. 
 
Рідкі побічні ефекти (виникають не більше ніж у 1 з 1000 осіб): 
- розумові порушення, відсутність енергії, порушення смаку, 
- чутливість шкіри до сонця, надмірна пітливість, жирна шкіра, рани на шкірі, свербіж 

шкіри, синдром Стівенса-Джонсона/токсичний епідермальний некроліз (рідкісна шкірна 
реакція тяжкого ступеня), 

- ейфорія (відчуття крайнього ступеня щастя), дезорієнтація, 
- бактеріальна інфекція, грибкова інфекція, 
- важкий запор, виразка шлунку, запалення тонкого та товстого кишечника, рани у ротовій 

порожнині, здуття живота, 
- часте сечовипускання, відходження більшої кількості сечі, ніж зазвичай, наявність цукру 

або крові в сечі, 
- дискомфорт в області грудної клітки, опухання, зміни ходи, 
- кашель, слиз у горлі, роздратування в глотці, чхання, біль у горлі, 
- виділення з очей та свербіння, 
- дзвін у вухах, 
- м'язові спазми, м'язова слабкість, 
- надмірна спрага, 
- уповільнене серцебиття та судинне захворювання, 
- зниження кількості лейкоцитів, низький рівень натрію в крові, втрата ваги, 
- затвердіння у місці інфузії. 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
Якщо у Вас виникнуть побічні реакції, зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. Це 
включає будь-які можливі побічні ефекти, які не зазначені в цьому листку-вкладиші. Ви можете 
повідомляти про побічні реакції за допомогою національної системи звітності, яка наведена в 
Додатку V. Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації 
про безпеку цього лікарського засобу. 
 
 
5. Як зберігати препарат ІВЕМЕНД 
 
Зберігати цей лікарський препарат поза увагою та в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей препарат після завершення терміну придатності, вказаного на картонній 
коробці та флаконі після EXP (придатний до). Перші 2 цифри вказують місяць; наступні 4 
цифри - рік. 
 
Зберігати в охолоджених умовах (2°C - 8°C).  
 
Розчин після розчинення та розведення стабільний протягом 24 годин при зберіганні при 25 °C. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Не викидайте будь-які невикористані лікарські засоби у відходи або у стічні води. Дізнайтеся у 
Вашого фармацевта, куди викидати лікарський препарат, який Вам більше не потрібен. Ці 
заходи допоможуть захистити довкілля. 
 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що містить ІВЕМЕНД 
- Активна речовина – фосапрепітант. Кожен флакон містить фосапрепітанту димеглумін, 

еквівалентний 150 мг фосапрепітанту. Після розчинення та розведення 1 мл розчину 
містить 1 мг фосапрепітанту (1 мг/мл). 

- Інші компоненти: динатрію едетат (E386), полісорбат 80 (Е433), лактоза безводна, натрію 
гідроксид (Е524) (для регулювання рН) та/або гідрохорна кислота (Е507) (для 
регулювання рН). 

 
Як виглядає ІВЕМЕНД і що міститься в упаковці 
ІВЕМЕНД є порошком від білого до майже білого кольору для приготування розчину для 
інфузій. 
 
Порошок міститься в прозорому скляному флаконі з гумовою пробкою та алюмінієвою 
обкаткою з сірим пластиковим ковпачком з відривною накладкою. 
 
Кожен флакон містить 150 мг фосапрепітанту. Розмір упаковки: 1 або 10 флаконів. 
 
Можливо в наявності є не всі розміри упаковки. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
«Мерк Шарп і Доум Б.В.»  
Ваардервег 39 
2031 BN Хаарлем 
Нідерланди 
 
За необхідності подальшої інформації щодо даного лікарського препарату просимо зв'язатися з 
місцевим представником власника реєстраційного посвідчення. 
 
Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Литва 
ЮАБ Мерк Шарп і Доум (UAB Merck 
Sharp & Dohme) 
Tел: + 370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

Болгарія 
Мерк Шарп і Доум Болгарія ЄООД (Мерк Шарп и 
Доум България ЕООД) 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Люксембург 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Tел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Чехія 
Мерк Шарп і Доум с.р.о. (Merck Sharp & Dohme 
s.r.o.) 
Tел: +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Угорщина 
МСД Фарма Угорщина Кфт. (MSD Pharma 
Hungary Kft.) 
Tел: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
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Данія 
МСД Данія АпС (MSD Danmark ApS) 
Tел: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Мальта 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck 
Sharp & Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

Німеччина 
МСД Шарп і Доум ГмбХ (MSD Sharp & Dohme 
GmbH) 
Tел: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0) 
e-mail@msd.de 
 

Нідерланди 
Мерк Шарп і Доум Б.В. (Merck Sharp & 
Dohme B.V.) 
Tел: 0800 9999000  
(+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

Естонія 
Мерк Шарп і Доум ОУ (Merck Sharp & Dohme OÜ) 
Tел: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Норвегія 
МСД (Норвегія) АС (MSD (Norge) AS) 
Tел: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

Греція 
МСД А.Ф.Б.Є.Є. (MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.) 
Τел: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Австрія 
Мерк Шарп і Доум Гес.м.б.Х. (Merck Sharp 
& Dohme Ges.m.b.H.) 
Tел: +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

Іспанія 
Мерк Шарп і Доум Іспанія, С.А. (Merck Sharp & 
Dohme de España, S.A.) 
Tел: +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z 
o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

Франція 
МСД Франція 
Tел: +33 (0) 1 80 46 40 40 
information.medicale@msd.com 
 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & 
Dohme, Lda) 
Tел: +351 21 4465700 
inform_pt@merck.com 
 

Хорватія 
Мерк Шарп і Доум д.о.о. (Merck Sharp & Dohme 
d.o.o.) 
Tел: + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck 
Sharp & Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
msdromania@merck.com 
 

Ірландія 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Tел: +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Словенія 
Мерк Шарп і Доум, іноваційні ліки д.о.о. 
(Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o.) 
Tел: +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

Ісландія 
Вістор хф. (Vistor hf.) 
Тел: + 354 535 7000 
 

Словаччина 
Мерк Шарп і Доум, с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme, s. r. o.) 
Tел: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
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Італія 
МСД Італія С.р.л. (MSD Italia S.r.l.)  
Tел: +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Фінляндія 
МСД Фінляндія Оу (MSD Finland Oy) 
Тел: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

Кіпр 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp & 
Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Швеція 
Мерк Шарп і Доум (Швеція) АБ (Merck 
Sharp & Dohme (Sweden) AB) 
Тел: +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

Латвія 
СІА Мерк Шарп і Доум Латвія (SIA Merck Sharp & 
Dohme Latvija) 
Тел: + 371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

Велика Британія (Північна Ірландія) 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман 
Хелс) Лімітед (Merck Sharp & Dohme 
Ireland (Human Health) Limited) 
Тел: +353 (0)1 2998700 
medinfoNI@msd.com 
 

 
Останній перегляд цієї вкладки 09/2021. 
 
Інші джерела інформації 
Детальна інформація про цей препарат доступна на сайті Європейського агентства лікарських 
препаратів: http://www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 
 
Інструкції з розчинення та розведення препарату ІВЕМЕНД 150 мг 
 
1. Ввести у флакон 5 мл сольового розчину для ін'єкцій у концентрації 9 мг/мл (0,9 %). 

Сольовий розчин для ін'єкцій у концентрації 9 мг/мл (0,9 %) слід додавати в пробірку 
вздовж стінки флакона, щоб уникнути піноутворення. Обережно перемішати вміст 
флакона. Не струшувати і не розхлюпувати у флаконі сольовий розчин для ін'єкцій у 
концентрації 9 мг/мл (0,9 %). 

 
2. Приготувати пакет для внутрішньовенних інфузій, заповнений сольовим розчином у 

концентрації 9 мг/мл (0,9 %) об'ємом 145 мл (наприклад, витягуючи 105 мл сольового 
розчину для ін'єкцій у концентрації 9 мг/мл (0,9 %) з пакету для внутрішньовенних 
ін'єкцій концентрації 9 мг/мл (0,9 %) об'ємом 250 мл). 

 
3. Витягти весь вміст флакона і перенести в пакет для внутрішньовенних інфузій, що 

містить 145 мл сольового розчину в концентрації 9 мг/мл (0,9 %) для отримання 
загального обсягу 150 мл і кінцевої концентрації 1 мг/мл. Обережно перевернути 
пакет 2-3 рази (див. розділ «Як застосовувати ІВЕМЕНД»). 

 
4. Визначити об’єм, який потрібно ввести з цього підготовленого інфузійного пакета, 

виходячи з рекомендованої дози (див. Коротку характеристику лікарського засобу 
(КХЛЗ), розділ 4.2)  

 
 Дорослі 
 Необхідно ввести весь об’єм приготовленого інфузійного пакета (150 мл). 
 
 Діти 
 Пацієнтам від 12 років і старше об’єм, який необхідно ввести, розраховується наступним 
чином:  

• Об'єм для введення (мл) дорівнює рекомендованій дозі (мг)  
 

У пацієнтів віком від 6 місяців до 12 років об’єм, який необхідно ввести, розраховується 
наступним чином: 

• Об'єм для введення (мл) = рекомендована доза (мг/кг) x вага (кг)  
o Примітка: Не слід перевищувати максимальні дози (див. Коротку 

характеристику лікарського засобу (КХЛЗ), розділ 4.2). 
 
5. Якщо необхідно, для об’ємів менше 150 мл розрахований об’єм можна перенести в пакет 

або шприц відповідного розміру перед введенням шляхом інфузії.  
 
Готовий розчин після розчинення та розведення стабільний протягом 24 годин при зберіганні 
при 25 °C. 
 
Перед застосуванням слід завжди проводити перевірку парентеральних препаратів на 
присутність мікрочастинок та зміну забарвлення, якщо розчин та упаковка дозволяють це 
зробити.  
 
Зовнішній вигляд готового розчину не відрізняється від зовнішнього вигляду розчинника. 
 
Відкидають залишки розчину та відходи. Будь-який невикористаний продукт або упаковку слід 
утилізувати відповідно до місцевих вимог. 
 
Не слід розводити або змішувати з розчинами, для яких не було встановлено фізичної чи 
хімічної сумісності (див. Коротку характеристику лікарського засобу (КХЛЗ), розділ 6.2). 

 


	Листок-вкладка: Інформація для пацієнта

