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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 

 
Янумет, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 50 мг/850 мг 

Янумет, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 50 мг/1000 мг 
ситагліптин/метформіну гідрохлорид 

  
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати 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, фармацевта або 

медсестри. 
- Цей препарат призначений лише Вам. Не передавайте препарат іншим людям. Препарат 

може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо у вас з нею однакові симптоми. 
- Якщо у Вас 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 Янумет і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Янумет 
3. Як застосовувати препарат Янумет 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Янумет 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Янумет і для чого він застосовується 
 
Препарат Янумет містить в своєму складі дві різні лікарські речовини, які називаються 
ситагліптин і метформін. 

• ситагліптин належить до класу лікарських засобів, які називаються інгібіторами DPP-4 
(інгібітори дипептидилпептидази-4) 
• метформін належить до класу лікарських засобів, які називаються бігуанідами. 

 
Вони працюють разом, щоб контролювати рівень цукру в крові у дорослих пацієнтів із формою 
діабету, яка називається «цукровий діабет 2 типу». Цей препарат допомагає підвищити рівень 
інсуліну, що виробляється після їди, і знижує кількість цукру, що виробляється Вашим 
організмом. 
 
Разом з дієтою та фізичними вправами, цей препарат допомагає знизити рівень цукру в крові. 
Цей препарат можна використовувати окремо або з деякими іншими ліками для лікування 
діабету (інсулін, похідні сульфонілсечовини або глітазони). 
 
Що таке цукровий діабет 2 типу? 
Цукровий діабет 2 типу – це стан, при якому Ваш організм не виробляє достатню кількість 
інсуліну, а той інсулін, який Ваш організм виробляє, не працює належним чином. Ваш організм 
також може виробляти занадто багато цукру. Коли це відбувається, цукор (глюкоза) 
накопичується у крові. Це може призвести до серйозних медичних проблем, таких як 
захворювання серця, нирок, сліпота та ампутація. 
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2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Янумет 
 
Препарат Янумет не слід застосовувати 
- якщо у Вас алергія на ситагліптин або метформін, або будь-які інші компоненти лікарського 
засобу (перелічені в розділі 6). 
- якщо у Вас різко знижена функція нирок 
- якщо у Вас неконтрольований цукровий діабет, наприклад, тяжка гіперглікемія (високий 
рівень глюкози в крові), нудота, блювання, діарея, швидка втрата маси тіла, лактоацидоз (див. 
«Ризик лактоацидозу» нижче) або кетоацидоз. Кетоацидоз – це стан, при якому в крові 
накопичуються речовини, які називаються «кетоновими тілами», що може призвести до 
діабетичної прекоми. Симптоми включають біль у животі, швидке та глибоке дихання, 
сонливість або незвичний фруктовий запах. 
- якщо у Вас важка інфекція або зневоднення 
- якщо Вам планується рентгенівське обстеження з введенням контрастної речовини. Вам 
потрібно буде припинити прийом препарату Янумет під час рентгенівського дослідження та 
протягом 2 або більше днів після цього за вказівкою Вашого лікаря, в залежності від того, як 
працюють Ваші нирки. 
- якщо Ви нещодавно перенесли серцевий напад або маєте серйозні проблеми з кровообігом, 
такі як «шок» або утруднення дихання 
- якщо у Вас є проблеми з печінкою 
- якщо Ви вживаєте алкоголь в надмірній кількості (щодня або лише час від часу) 
- якщо Ви годуєте груддю 
 
Не приймайте препарат Янумет, якщо будь-що з перерахованого вище стосується Вас, і 
обговоріть із Вашим лікарем інші способи лікування діабету. Якщо Ви не впевнені, порадьтеся 
зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж приймати препарат Янумет. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Повідомлялося про випадки запалення підшлункової залози (панкреатиту) у пацієнтів, які 
отримували препарат Янумет (див. розділ 4). 
 
Якщо Ви побачили появу пухирців на шкірі, це може бути ознакою стану, який називається 
бульозний пемфігоїд. Ваш лікар може попросити Вас припинити прийом препарату Янумет. 
 
Ризик лактоацидозу 
Препарат Янумет може викликати дуже рідкісну, але дуже серйозну побічну реакцію, яка 
називається лактоацидозом, особливо якщо Ваші нирки не працюють належним чином. Ризик 
розвитку лактоацидозу також підвищується при неконтрольованому діабеті, серйозних 
інфекціях, тривалому голодуванні або споживанні алкоголю, зневодненні (див. додаткову 
інформацію нижче), проблемах з печінкою та будь-яких медичних станах, при яких частина 
тіла має знижене надходження кисню (такі як гострі важкі захворювання серця). 
Якщо будь-яке з перерахованого вище стосується Вас, зверніться до Вашого лікаря для 
отримання подальших інструкцій. 
 
Припиніть приймати препарат Янумет на короткий час, якщо у Вас є стан, який може 
бути пов’язаний із зневодненням (значна втрата рідини в організмі), наприклад сильне 
блювання, діарея, лихоманка, вплив тепла або у випадку, якщо Ви п’єте менше рідини, ніж 
зазвичай. Зверніться до Вашого лікаря для отримання подальших інструкцій. 
 
Припиніть прийом препарату Янумет та негайно зверніться до лікаря або до найближчої 
лікарні, якщо у Вас виникли деякі симптоми лактоацидозу, оскільки цей стан може 
призвести до коми. 
Симптоми лактоацидозу включають: 
- блювання 
- біль у животі (абдомінальний біль) 
- м'язові судоми 
- загальний стан поганого самопочуття з сильною втомою 
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- утруднення дихання 
- зниження температури тіла і серцебиття 
 
Лактоацидоз є невідкладним медичним станом, і його необхідно лікувати в стаціонарі. 
 
Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати препарат Янумет: 
- якщо у Вас є або були захворювання підшлункової залози (наприклад, панкреатит); 
- якщо у Вас є або були камені в жовчному міхурі, алкогольна залежність або дуже високий 
рівень тригліцеридів (вид жиру) у Вашій крові. Ці медичні стани можуть підвищити ризик 
розвитку панкреатиту (див. розділ 4); 
- якщо у Вас цукровий діабет 1 типу. Його іноді називають інсулінозалежним діабетом; 
- якщо у Вас є або була алергічна реакція на ситагліптин, метформін або препарат Янумет (див. 
розділ 4); 
- якщо Ви приймаєте сульфонілсечовину або інсулін, лікарські засоби від діабету разом з 
препаратом Янумет, оскільки у Вас може спостерігатися низький рівень цукру в крові 
(гіпоглікемія). Ваш лікар може зменшити дозу сульфонілсечовини або інсуліну. 
 
Якщо Вам буде проводитись серйозне хірургічне втручання, Ви повинні припинити прийом 
препарату Янумет на час проведення процедури та на деякий період після проведення 
процедури. Ваш лікар вирішить, коли Ви повинні припинити, а коли відновити лікування 
препаратом Янумет. 
 
Якщо Ви не впевнені, чи стосується Вас будь-яке з перерахованого вище, поговоріть із Вашим 
лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати препарат Янумет. 
 
Якщо Ви літня людина в та/або у Вас погіршується функція нирок, під час лікування 
препаратом Янумет, Ваш лікар перевірятиме функцію нирок принаймні один раз на рік або 
частіше. 
 
Діти та підлітки 
Дітям та підліткам віком до 18 років не слід застосовувати цей препарат. Він не ефективний у 
дітей та підлітків у віці від 10 до 17 років. Невідомо, чи є цей препарат безпечним та 
ефективним при застосуванні дітям віком до 10 років. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Янумет 
Якщо Вам необхідно ввести у вену контрастну речовину, яка містить йод, наприклад, під час 
рентгенівського дослідження або сканування, Ви повинні припинити прийом препарату Янумет 
до проведення процедури або на час проведення процедури. Ваш лікар вирішить, коли Ви 
повинні припинити, а коли відновити лікування препаратом Янумет. 
 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете 
приймати будь-які інші лікарські засоби. Можливо, Вам знадобиться частіше перевіряти рівень 
глюкози в крові та функцію нирок, або Вашому лікарю може знадобитися відкоригувати дозу 
препарату Янумет. Особливо важливо згадати про наступні препарати: 
 
• лікарські засоби (застосовуються перорально, інгаляційно або ін'єкційно), що 
використовуються для лікування захворювань з запаленням, наприклад астми та артриту 
(кортикостероїди) 
• лікарські засоби, що посилюють вироблення сечі (діуретики) 
• лікарські засоби, що використовуються для лікування болю та запалення (НПЗП та інгібітори 
ЦОГ-2, такі як ібупрофен та целекоксиб) 
• деякі лікарські засоби для лікування високого артеріального тиску (інгібітори АПФ та 
антагоністи рецепторів ангіотензину II) 
• специфічні лікарські засоби для лікування бронхіальної астми (β-симпатоміметики) 
• йодовмісні контрастні речовини або спиртовмісні лікарські засоби 
• певні лікарські засоби, що використовуються для лікування проблем зі шлунком, наприклад 
циметидин 
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• ранолазин, лікарський засіб, що використовується для лікування стенокардії 
• долутегравір, лікарський засіб, що використовується для лікування ВІЛ-інфекції 
• вандетаніб, лікарський засіб, що використовується для лікування певного типу раку 
щитовидної залози (медулярний рак щитовидної залози) 
• дигоксин (для лікування нерегулярного серцебиття та інших серцевих проблем). Можливо, 
необхідно перевірити рівень дигоксину у Вашій крові, якщо Ви приймаєте дигоксин з 
препаратом Янумет. 
 
Препарат Янумет і алкоголь 
Уникайте надмірного вживання алкоголю під час прийому препарату Янумет, оскільки це може 
підвищити ризик розвитку лактоацидозу (див. розділ «Застереження та запобіжні заходи»). 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що можете бути вагітні або плануєте мати 
дитину, зверніться за порадою до Вашого лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 
препарат. Не слід приймати цей лікарський засіб під час вагітності або годування груддю. Див. 
розділ 2 «Препарат Янумет не слід застосовувати». 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Цей лікарський засіб не впливає або має незначний вплив на здатність керувати автомобілем та 
іншими механізмами. Однак при застосуванні ситагліптину повідомлялося про запаморочення 
та сонливість, які можуть вплинути на Вашу здатність керувати автомобілем або працювати з 
іншими механізмами. 
 
Прийом цього препарату в поєднанні з препаратами, які називаються похідними 
сульфонілсечовини, або з інсуліном може спричинити гіпоглікемію, яка може вплинути на 
Вашу здатність керувати автомобілем, працювати з механізмами або працювати без безпечної 
опори. 
 
До складу препарату Янумет входить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на таблетку, тобто є практично вільним від 
натрію. 
 
3. Як застосовувати препарат Янумет 
 
Завжди приймайте цей препарат у точності так, як призначив Вам лікар. Зверніться до свого 
лікаря або фармацевта, якщо Ви не впевнені. 
 
• Прийміть одну таблетку: 

• двічі на день перорально 
• під час їжі, щоб знизити ймовірність розладу шлунка. 

 
• Ваш лікар може збільшити дозу препарату, щоб контролювати рівень цукру в крові. 
 
• Якщо у Вас знижена функція нирок, лікар може призначити меншу дозу. 
 
Під час лікування цим препаратом Вам слід продовжувати дотримуватися дієти, 
рекомендованої Вашим лікарем, і подбати про те, щоб споживання вуглеводів рівномірно 
розподілялося протягом дня. 
 
Цей препарат сам по собі навряд чи спричинить аномально низький рівень цукру в крові 
(гіпоглікемію). При застосуванні цього препарату з препаратами сульфонілсечовини або з 
інсуліном, може виникнути низький рівень цукру в крові, і лікар може зменшити дозу 
препаратів сульфонілсечовини або інсуліну. 
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Якщо Ви прийняли більшу дозу препарату Янумет, ніж необхідно 
Якщо Ви прийняли дозу препарату, що перевищує встановлену, негайно зверніться до Вашого 
лікаря. Зверніться до лікарні, якщо у Вас є симптоми лактоацидозу, такі як відчуття холоду або 
дискомфорту, сильна нудота або блювання, біль у животі, незрозуміла втрата маси тіла, м’язові 
судоми або прискорене дихання (див. розділ «Застереження та запобіжні заходи»). 
 
Якщо Ви забули прийняти препарат Янумет 
Якщо Ви пропустили дозу, прийміть її одразу, як тільки згадаєте. Якщо Ви не згадаєте про 
пропущену дозу, поки не настане час для наступної дози, не приймайте пропущену дозу та 
поверніться до свого звичайного графіка. Не приймайте подвійну дозу цього препарату. 
 
Якщо ви припинили прийом препарату Янумет 
Продовжуйте приймати цей препарат доти, поки Ваш лікар призначає його, щоб Ви могли 
продовжувати контролювати рівень цукру в крові. Ви не повинні припиняти прийом цього 
препарату без попередньої консультації з лікарем. Якщо Ви припините прийом препарату 
Янумет, рівень цукру в крові може знову підвищитися. 
 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього лікарського засобу, 
зверніться до Вашого лікаря або фармацевта. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони виникають не 
у кожного пацієнта. 
 
ПРИПИНІТЬ приймати препарат Янумет і негайно зверніться до лікаря, якщо Ви помітили 
будь-яку з наступних серйозних побічних реакцій: 
• Сильний і постійний біль у животі (області шлунку), який може віддавати в спину, з нудотою 
та блюванням або без них, оскільки це може бути ознаками запалення підшлункової залози 
(панкреатиту). 
 
Препарат Янумет може викликати дуже рідкісну (може виникати у 1 з 10 000 осіб), але дуже 
серйозну побічну реакцію, яка називається лактоацидозом (див. розділ «Застереження та 
запобіжні заходи»). Якщо це сталося, Ви повинні припинити прийом препарату Янумет та 
негайно звернутися до лікаря або до найближчої лікарні, оскільки лактоацидоз може 
призвести до коми. 
 
Якщо у Вас є серйозна алергічна реакція (частота невідома), включаючи висип, кропив’янку, 
пухирі на шкірі/лущення шкіри та набряк обличчя, губ, язика та горла, що може спричинити 
утруднення дихання або ковтання, припиніть прийом цього препарату і негайно зателефонуйте 
своєму лікарю. Ваш лікар може призначити препарати для лікування Вашої алергічної реакції 
та інші лікарські засоби для Вашого діабету. 
 
Деякі пацієнти, які приймають метформін, спостерігали такі побічні реакції після початку 
прийому ситагліптину: 
Часто (можуть виникати у 1 із 10 осіб): низький рівень цукру в крові, нудота, метеоризм, 
блювання 
Нечасто (можуть виникати у 1 із 100 осіб): біль у животі, діарея, закреп, сонливість 
 
Деякі пацієнти мали діарею, нудоту, метеоризм, закреп, біль у шлунку або блювання на 
початку застосування комбінації ситагліптину та метформіну (часто). 
 
Деякі пацієнти мали такі побічні реакції під час прийому цього препарату з похідними 
сульфонілсечовини, такими як глімепірид: 
Дуже часто (можуть виникати більше ніж в 1 із 10 осіб): низький рівень цукру в крові 
Часто: закреп 
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Деякі пацієнти мали такі побічні реакції під час прийому цього препарату в комбінації з 
піоглітазоном: 
Часто: набряки рук або ніг 
 
Деякі пацієнти мали такі побічні реакції під час прийому цього препарату в комбінації з 
інсуліном: 
Дуже часто: низький рівень цукру в крові 
Нечасто: сухість у роті, головний біль 
 
Деякі пацієнти відчували наступні побічні реакції під час клінічних досліджень при 
застосуванні тільки ситагліптину (одна з діючих речовин, що входить до складу препарату 
Янумет) або під час післяреєстраційного застосування препарату Янумет чи ситагліптину 
окремо або з іншими препаратами для діабету: 
Часто: низький рівень цукру в крові, головний біль, інфекція верхніх дихальних шляхів, 
закладеність носа або нежить і біль у горлі, остеоартрит, біль у руках або ногах 
Нечасто: запаморочення, запор, свербіж 
Рідко: знижена кількість тромбоцитів 
Частота невідома: проблеми з нирками (іноді потреба у проведенні діалізу), блювання, біль у 
суглобах, біль у м’язах, біль у спині, інтерстиціальна хвороба легень, бульозний пемфігоїд (тип 
пухирів на шкірі) 
 
Деякі пацієнти мали такі побічні реакції під час прийому тільки метформіну: 
Дуже часто: нудота, блювання, діарея, біль у животі та втрата апетиту. Ці симптоми можуть 
виникати, коли Ви починаєте приймати метформін, і зазвичай з часом вони зникають 
Часто: металевий присмак 
Дуже рідко: зниження рівня вітаміну В12, гепатит (проблема з печінкою), кропив’янка, 
почервоніння шкіри (висип) або свербіж 
 
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 Янумет 
 
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. 
 
Зберігати при температурі не вище 30 °C. 
 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію 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 Янумет 
- Діючі речовини - ситагліптин і метформін. 

o Кожна таблетка (таблетка, вкрита плівковою оболонкою) препарату Янумет по 50 мг/850 
мг містить ситагліптину фосфату моногідрату, що еквівалентно 50 мг ситагліптину та 850 мг 
метформіну гідрохлориду. 
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o Кожна таблетка (таблетка, вкрита плівковою оболонкою) препарату Янумет по 50 мг/1000 
мг містить ситагліптину фосфату моногідрату, що еквівалентно 50 мг ситагліптину та 1000 
мг метформіну гідрохлориду. 

 
- Інші компоненти: 

o Ядро таблетки: целюлоза мікрокристалічна (E460), повідон K 29/32 (E1201), натрію 
лаурилсульфат та натрію стеарилфумарат. 
o Оболонка таблетки: полі(вініловий спирт), макрогол 3350, тальк (E553b), титану діоксид 
(E171), заліза оксид червоний (E172), заліза оксид чорний (E172). 

 
Зовнішній вигляд препарату Янумет та вміст упаковки 
- Препарат Янумет, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 50 мг/850 капсулоподібної 
форми, рожевого кольору з тисненням «515» з одного боку. 
- Препарат Янумет, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 50 мг/1000 мг капсулоподібної 
форми, червоного кольору з тисненням «577» з одного боку. 
 
Непрозорі блістери (ПВХ/ПЕ/ПВДХ та алюміній). Упаковки по 14, 28, 56, 60, 112, 168, 180, 196 
таблеток, вкритих плівковою оболонкою, мультиупаковки містять по 196 (2 упаковки по 98) та 
по 168 (2 упаковки по 84) таблеток, вкритих плівковою оболонкою. Упаковка по 50 таблеток, 
вкритих плівковою оболонкою, у перфорованих однодозових блістерах. 
 
Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
Мерк Шарп і Доум Б.В. / Merck Sharp & Dohme B.V.  
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди / 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 
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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 
 

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 
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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: 09.2021 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 

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