
 

Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Лагевріо, капсули тверді по 200 мг 
молнупіравір 

 
Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу. Це дасть змогу швидко виявляти 

нову інформацію з безпеки. Ви можете допомогти в цьому, якщо повідомите про побічні ефекти, 
які могли у Вас виникнути. Інформація щодо того, як і кому можна повідомити про побічні 
ефекти, наведена наприкінці розділу 4. 
 
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 тільки для Вас. Його не слід передавати іншим людям. 

Препарат може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми захворювання 
однакові. 

- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря або фармацевта. 
Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних в цьому листку-
вкладиші. Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Лагевріо і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Лагевріо 
3. Як застосовується препарат Лагевріо 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Лагевріо 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Лагевріо і для чого він застосовується 
 
Препарат Лагевріо містить діючу речовину молнупіравір. Лагевріо – це противірусний препарат, 
який використовується для лікування COVID-19 (спричиненого SARS-CoV-2) легкого та 
середнього ступенів тяжкості у дорослих, які мають ризик розвитку тяжкої форми захворювання. 
 
Препарат Лагевріо може допомогти людям із COVID-19 уникнути необхідності в госпіталізації 
та відчувати себе краще. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Лагевріо 
 
Препарат Лагевріо не слід застосовувати:  
- якщо у Вас алергія на молнупіравір або будь-які інші компоненти цього препарату (перелічені 
в розділі 6). 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати молнупіравір. 
 
Діти та підлітки 
Не давайте цей препарат дітям та підліткам віком до 18 років. Застосування препарату Лагевріо 
особам віком до 18 років ще не вивчено. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Лагевріо 
Повідомте Вашого лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете 
приймати будь-які інші лікарські засоби. 
 



 

Вагітність та грудне вигодовування 
Дослідження на тваринах з молнупіравіром виявили шкідливий вплив на ненароджену тварину. 
Лагевріо не рекомендується застосовувати під час вагітності. Лагевріо не досліджувався під 
час вагітності, і невідомо, чи завдасть Лагевріо шкоди вашій дитині в період вагітності. 
 
Якщо Ви вагітні, думаєте, що можете бути вагітні, або плануєте завагітніти, зверніться за 
порадою до Вашого лікаря. Якщо Ви можете завагітніти, Ви повинні використовувати 
ефективні засоби контрацепції під час прийому препарату Лагевріо та протягом 4 днів 
після прийому останньої дози препарату Лагевріо. 
 
Якщо Ви годуєте груддю або плануєте годувати груддю, повідомте про це лікаря, перш ніж 
приймати цей препарат. Годування груддю не рекомендується під час лікування та протягом 
4 днів після прийому останньої дози препарату Лагевріо. Це пов’язано з тим, що невідомо, чи 
проникає препарат Лагевріо в грудне молоко і передається дитині. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Досліджень щодо впливу на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими 
механізмами не проводилось. 
 
До складу препарату Лагевріо входить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) на дозу із 4 капсул, тобто практично «не 
містить натрію». 
 
3. Як застосовується препарат Лагевріо 
 
Завжди приймайте цей препарат саме так, як сказав Вам лікар або фармацевт. Зверніться до свого 
лікаря або фармацевта, якщо Ви маєте сумніви. 
 
Ви повинні почати приймати препарат Лагевріо протягом 5 днів після появи симптомів 
COVID-19. 
 
Яку дозу препарату застосовувати 
Рекомендована доза препарату Лагевріо становить чотири капсули по 200 мг кожні 12 годин 
протягом 5 днів. 
 
Як застосовувати препарат 
• Проковтніть капсулу цілою, запиваючи великою кількістю рідини (наприклад, склянкою води) 
• Не відкривайте, не ламайте та не подрібнюйте капсули. 
• Цей препарат можна приймати з їжею або без неї. 
 
Якщо Ви прийняли більше препарату Лагевріо, ніж необхідно 
Якщо Ви прийняли більше препарату Лагевріо, ніж необхідно, негайно зверніться до лікаря. 
 
Якщо ви забули прийняти препарат Лагевріо 
• Важливо не забувати і не пропускати прийом цього препарату. 
• Якщо Ви забули прийняти дозу і минуло не більше 10 годин від звичайного часу прийому дози, 
Ви повинні прийняти її якомога швидше, а наступну дозу прийняти в звичайний час. 
• Якщо Ви забули прийняти дозу і минуло більше 10 годин від звичайного часу прийому дози, не 
слід приймати пропущену дозу, а наступну дозу слід прийняти в звичайний час. 
• Не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
• Якщо Ви не впевнені що робити, зателефонуйте своєму лікарю або фармацевту. 
 
Не припиняйте прийом препарату Лагевріо 
Не припиняйте прийом препарату Лагевріо без попередньої консультації з лікарем. Застосування 
лікарського засобу дасть найкращі шанси убезпечити вас від тяжкої форми захворювання на 
COVID-19. 
 



 

Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря або фармацевта. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони розвиваються 
не в кожного пацієнта. 
 
Часто: можуть виникати не більш ніж в 1 з 10 осіб  
• діарея 
• нудота 
• запаморочення 
• головний біль 
 
Нечасто: можуть виникати не більш ніж в 1 зі 100 осіб 
• блювання 
• висип 
• кропив'янка 
 
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 побічні ефекти безпосередньо на сайті “Жовта 
Картка Повідомлень про Коронавірус” за адресою https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk або 
через пошук Жовтої картки MHRA у Google Play або Apple App Store. Повідомляючи про побічні 
реакції, Ви можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього 
лікарського засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Лагевріо 
 
Зберігайте цей лікарський засіб у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
картонній упаковці та етикетці пляшки після слів «Придатний до». Термін придатності 
відповідає останньому дню вказаного місяця. 
 
Цей лікарський засіб не вимагає особливих температурних умов зберігання. Зберігати в 
оригінальній упаковці. 
 
Не викидайте лікарський засіб у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта 
як викинути лікарський засіб, який Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть 
захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Компоненти препарату Лагевріо 
Діюча речовина – молнупіравір. Кожна тверда капсула містить молнупіравіру 200 мг. 
 
Допоміжні речовини: 
Вміст капсули: натрію кроскармелоза (E468), гідроксипропілцелюлоза (E463), магнію стеарат 
(E470b), целюлоза мікрокристалічна (E460). 
 
Оболонка капсули: гіпромелоза (E464), титану діоксид (E171), заліза оксид червоний (E172). 
 
Друкарські чорнила: спирт бутиловий, спирт зневоднений, спирт ізопропіловий, калію 
гідроксид, пропіленгліколь (E1520), вода очищена, шелак, міцний розчин аміаку та титану 
діоксид (E171). 



 

 
Зовнішній вигляд препарату Лагевріо та вміст упаковки 
 
Лагевріо, капсули тверді по 200 мг – непрозора тверда капсула помаранчевого кольору Swedish 
Orange розміром 0 (приблизно 21,7 мм x 7,6 мм), з надрукованим білим чорнилом логотипом 
«MSD» на кришці та «82» на корпусі. 
 
Лагевріо, капсули тверді по 200 мг, випускаються у пляшках з поліетилену високої щільності 
(ПЕВЩ) з поліпропіленовою кришкою, що містять 40 капсул. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
Власник реєстраційного посвідчення: 
Мерк Шарп і Доум (UK) Лімітед / Merck Sharp & Dohme (UK) Limited  
120 Мургейт, Лондон, EC2M 6UR, Велика Британія / 120 Moorgate, London, EC2M 6UR, United 
Kingdom 
 
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.  
 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до:  
Мерк Шарп і Доум (UK) Лімітед / Merck Sharp & Dohme (UK) Limited  
Тел.: +44 (0) 208 154 8000 
medicalinformationuk@msd.com 
 
Дата останньої перевірки цього листка-вкладиша: листопад 2021 
 
Цей препарат отримав «умовне схвалення». Це означає, що буде більше даних щодо цього 
препарату. 
 
Інші джерела інформації 
 

  
www.molnupiravir.com/uk 
 
© Мерк Шарп і Доум (UK) Лімітед / Merck Sharp & Dohme (UK) Limited, 2021. Всі права 
захищені. 
 
PIL.LAG.21.GB.7919.NewMA.NoRCN 
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