
1 

Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Ноксафіл, кишковорозчинні таблетки по 100 мг 
позаконазол 

 
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-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Ноксафіл і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Ноксафіл 
3. Як застосовується препарат Ноксафіл 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Ноксафіл 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Ноксафіл і для чого він застосовується 
 
Ноксафіл містить лікарську речовину, яка називається посаконазол.. Препарат відноситься до 
групи лікарських засобів під назвою «протигрибкові». Він застосовується для профілактики та 
лікування багатьох різних грибкових інфекцій.  
 
Цей препарат діє, вбиваючи або зупиняючи ріст деяких видів грибів, які можуть викликати 
інфекції.  
 
Ноксафіл можна застосовувати у дорослих для лікування грибкових інфекцій, спричинених 
грибами роду Aspergillus. 
 
Ноксафіл можна застосовувати дорослим і дітям від 2 років з масою тіла більше 40 кг для 
лікування таких видів грибкових інфекцій: 
• інфекції, спричинені грибами роду Aspergillus, перебіг яких не покращився під час 

лікування такими протигрибковими препаратами як амфотерицин В та ітраконазол, або 
коли застосування цих лікарських засобів довелося припинити; 

• інфекції, спричинені грибами роду Fusarium, перебіг яких не покращився під час 
лікування амфотерицином В або коли застосування амфотерицину В довелося 
припинити;  

• інфекції, спричинені грибами, які викликають стани, відомі як «хромобластомікоз» та 
«міцетома», перебіг яких не покращився під час лікування ітраконазолом або коли 
застосування ітраконазолу довелося припинити;  

• інфекції, спричинені грибком Coccidioides, перебіг яких не покращився під час лікування 
одним або кількома препаратами (амфотерицин B, ітраконазол або флуконазол) або коли 
застосування цих лікарських засобів довелося припинити. 

 
Цей лікарський засіб можна також застосовувати для профілактики грибкових інфекцій у 
дорослих і дітей, віком від 2 років з масою тіла більше 40 кг, які мають високий ризик 
зараження грибковою інфекцією, наприклад:  
• пацієнти зі слабкою імунною системою, у зв’язку з проведенням хіміотерапії для 

лікування «гострого мієлолейкозу» (ГМЛ) або «мієлодиспластичних синдромів» (МДС) 



2 

• пацієнти, які отримують «високі дози імуносупресивної терапії» після «трансплантації 
гемопоетичних стовбурових клітин» (ТГСК). 

 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Ноксафіл 
 
Препарат Ноксафіл не слід застосовувати: 
• якщо у Вас алергія на позаконазол або будь-які інші компоненти цього препарату 

(перераховані в розділі 6). 
• якщо ви приймаєте: терфенадин, астемізол, цизаприд, пімозид; галофантрин, хінідин, 

будь-які лікарські засоби, що містять «алкалоїди ріжків», такі як ерготамін або 
дигідроерготамін, або «статини», такі як симвастатин, аторвастатин або ловастатин.  

• якщо Ви тільки почали приймати венетоклакс або Ваша доза венетоклаксу повільно 
збільшується для лікування хронічного лімфолейкозу (ХЛЛ).  

 
Не приймайте Ноксафіл, якщо будь-який з пунктів, що перераховані вище стосується Вас. 
Якщо Ви не впевнені, порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати 
Ноксафіл. 
 
Перегляньте розділ «Інші лікарські засоби та препарат Ноксафіл» нижче для отримання 
додаткової інформації, включаючи інформацію про інші лікарські засоби, які можуть 
взаємодіяти з препаратом Ноксафіл.  
 
Застереження та запобіжні заходи 
Поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж приймати препарат 
Ноксафіл, якщо Ви: 
• мали алергічну реакцію на інші протигрибкові засоби, такі як кетоконазол, флуконазол, 
ітраконазол або вориконазол. 
• маєте або коли-небудь мали порушення з боку печінки. Можливо, Вам знадобиться здавати 
аналізи крові, поки Ви приймаєте цей препарат. 
• маєте тяжку діарею або блювання, оскільки ці стани можуть обмежити ефективність цього 
препарату. 
• маєте аномальне відстеження серцевого ритму (ЕКГ), що свідчить про порушення, яке 
називається подовженим інтервалом QTc 
• маєте слабкість серцевого м'яза або серцеву недостатність 
• маєте дуже повільне серцебиття 
• маєте порушення серцевого ритму 
• маєте будь-які порушення рівню калію, магнію або кальцію в крові 
• приймаєте вінкристин, вінбластин та інші «алкалоїди барвінку» (лікарські засоби, що 
використовуються для лікування раку). 
• приймаєте венетоклакс (лікарський засіб, що використовується для лікування раку). 
 
Якщо будь-який з пунктів, що перераховані вище стосується Вас (або Ви не впевнені), 
поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж приймати препарат 
Ноксафіл.  
 
Якщо під час прийому препарату Ноксафіл у Вас виникла сильна діарея або блювота (нудота), 
негайно зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри, оскільки це може порушити належну 
дію препарату. Додаткову інформацію див. у розділі 4.  
 
Діти 
Не слід застосовувати Ноксафіл у дітей віком до 2 років. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Ноксафіл 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете 
приймати будь-які інші лікарські засоби. 
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Не приймайте препарат Ноксафіл, якщо Ви приймаєте будь-яке з наступного: 
• терфенадин (використовується для лікування алергії) 
• астемізол (використовується для лікування алергії) 
• цизаприд (використовується для лікування порушень з боку шлунку) 
• пімозид (використовується для лікування симптомів хвороби Туретта та психічних 

захворювань) 
• галофантрин (використовується для лікування малярії) 
• хінідин (використовується для лікування аномальних серцевих ритмів). 
Ноксафіл може збільшити кількість цих лікарських засобів у крові, що може призвести до дуже 
серйозних змін у вашому серцевому ритмі. 
• будь-які лікарські засоби, що містять «алкалоїди ріжків», такі як ерготамін або 

дигідроерготамін, що використовуються для лікування мігрені. Ноксафіл може збільшувати 
кількість цих лікарських засобів у крові, що може призвести до значного зниження 
припливу крові до ваших пальців рук або ніг і може призвести до їх пошкодження. 

• «статин», такий як симвастатин, аторвастатин або ловастатин, що використовується для 
лікування високого рівня холестерину. 

• венетоклакс при застосуванні на початку лікування ракового захворювання – хронічного 
лімфолейкозу (ХЛЛ),  

 
Не приймайте Ноксафіл, якщо будь-який з пунктів, що перераховані вище стосується Вас. 
Якщо Ви не впевнені, порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати цей 
препарат.  
 
Інші лікарські засоби 
Перегляньте наведений вище перелік лікарських засобів, які не можна приймати під час 
застосування препарату Ноксафіл. На додаток до лікарських засобів, зазначених вище, існують 
інші лікарські засоби, при прийомі яких існує ризик виникнення порушення ритму і цей ризик 
може бути більшим, якщо їх приймати з Ноксафілом. Обов’язково повідомте лікаря про всі 
лікарські засоби, які Ви приймаєте (за рецептом чи без рецепта). 
 
Деякі лікарські засоби можуть підвищити ризик виникнення побічних ефектів Ноксафілу, 
збільшуючи кількість Ноксафілу в крові. 
 
Наступні лікарські засоби можуть знизити ефективність Ноксафілу, зменшуючи кількість 
Ноксафілу в крові: 
• рифабутин і рифампіцин (застосовуються для лікування певних інфекцій). Якщо Ви вже 

приймаєте рифабутин, Вам знадобиться здати аналіз крові, і Вам потрібно буде звернути 
увагу на деякі можливі побічні ефекти рифабутину. 

• фенітоїн, карбамазепін, фенобарбітал або примідон (використовуються для лікування або 
профілактики судом). 

• ефавіренц і фосампренавір, які використовуються для лікування ВІЛ-інфекції. 
 
Ноксафіл може підвищити ризик виникнення побічних ефектів деяких інших лікарських 
засобів, збільшуючи кількість цих лікарських засобів у крові. До таких лікарських засобів 
відносяться: 
• вінкристин, вінбластин та інші «алкалоїди барвінку» (використовуються для лікування 

раку) 
• венетоклакс (використовується для лікування раку) 
• циклоспорин (застосовується під час або після операції з трансплантації) 
• такролімус і сиролімус (застосовуються під час або після операції з трансплантації) 
• рифабутин (використовується для лікування певних інфекцій) 
• лікарські засоби, що використовуються для лікування ВІЛ, які називаються інгібіторами 

протеази (включаючи лопінавір і атазанавір, які призначаються разом з ритонавіром) 
• мідазолам, триазолам, алпразолам або інші «бензодіазепіни» (використовуються як 

заспокійливі або м’язові релаксанти) 
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• дилтіазем, верапаміл, ніфедипін, нізолдипін або інші «блокатори кальцієвих каналів» 
(використовуються для зниження високого артеріального тиску) 

• дигоксин (використовується для лікування серцевої недостатності) 
• гліпізид або інші «похідні сульфонілсечовини» (використовуються для зниження 

високого рівня цукру в крові) 
• повністю транс-ретиноєва кислота (ATRA), яку також називають третиноїном 

(використовується для лікування деяких видів раку крові). 
 
Якщо будь-який з пунктів, що перераховані вище стосується Вас (або Ви не впевнені), 
поговоріть зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати Ноксафіл. 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
Повідомте лікаря, якщо Ви вагітні або думаєте, що Ви вагітні, перш ніж почати приймати 
Ноксафіл. 
Не приймайте Ноксафіл, якщо Ви вагітні, за винятком випадків, коли його Вам призначив 
лікар. 
Якщо Ви жінка, яка може завагітніти, вам слід використовувати ефективну контрацепцію під 
час прийому цього препарату. Якщо Ви завагітніли під час прийому Ноксафілу, негайно 
зверніться до лікаря. 
 
Не годуйте груддю під час прийому Ноксафілу. Це пояснюється тим, що невеликі кількості 
препарату можуть проникати в грудне молоко. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Під час прийому Ноксафілу Ви можете відчувати запаморочення, сонливість або помутніння 
зору, що може вплинути на Вашу здатність керувати транспортними засобами або працювати з 
інструментами або механізмами. Якщо це сталося, не керуйте транспортними засобами та не 
використовуйте будь-які інструменти або механізми та зверніться до лікаря.   
 
До складу препарату Ноксафіл входить натрій 
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоля натрію (23 мг) на 1 таблетку, тобто практично «не 
містить натрію». 
 
3. Як застосовується препарат Ноксафіл 
 
Не переходьте від застосування таблеток Ноксафіл до застосування пероральної суспензії 
Ноксафіл без консультації з лікарем або фармацевтом, оскільки це може призвести до зниження 
ефективності або підвищення ризику виникнення побічних реакцій. 
 
Завжди приймайте цей препарат саме так, як сказав Вам лікар або фармацевт. Зверніться до 
свого лікаря або фармацевта, якщо Ви не впевнені, як саме приймати лікарський засіб. 
 
Скільки приймати 
Звичайна доза становить 300 мг (три таблетки по 100 мг) двічі на добу в перший день, потім 
300 мг (три таблетки по 100 мг) один раз на добу. 
 
Тривалість лікування може залежати від типу Вашої інфекції, і може бути індивідуально 
адаптовано для вас Вашим лікарем. Не змінюйте дозу самостійно без консультації з лікарем і не 
змінюйте схему лікування. 
 
Прийом цього лікарського засобу 
• Ковтайте таблетку повністю, запиваючи її водою. 
• Не слід подрібнювати, розжовувати, розламувати чи розчиняти таблетку. 
• Таблетки можна приймати незалежно від прийому їжі. 
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Якщо Ви прийняли більше препарату Ноксафіл, ніж потрібно  
Якщо Ви думаєте, що прийняли занадто багато лікарського засобу Ноксафіл, 
проконсультуйтеся з  лікарем або негайно зверніться до лікарні. 
 
Якщо Ви забули прийняти препарат Ноксафіл 
• Якщо Ви пропустили прийом дози лікарського засобу, прийміть наступну дозу якомога 

швидше, як тільки згадаєте.  
• Однак, якщо настав час для прийому наступної дози, пропустіть пропущену дозу та 

поверніться до свого звичайного графіка.  
• Не слід приймати подвійну дозу щоб компенсувати пропущену дозу.  
 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря, фармацевта чи медсестри. 
 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не 
у кожного пацієнта. 
 
Серйозні побічні ефекти 
Негайно повідомте свого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви помітили будь-який 
з наступних серйозних побічних ефектів – Вам може знадобитися термінова медична 
допомога: 
• нудота або блювота (відчуття нудоти або нудота), діарея 
• ознаки порушень з боку печінки – це пожовтіння шкіри або білків очей, незвичайно 

темна сеча або блідий кал, відчуття нудоти без причини, проблеми зі шлунком, втрата 
апетиту або незвичайна втома або слабкість, підвищення рівня печінкових ферментів в 
аналізах крові 

• алергічна реакція 
 
Інші побічні реакції 
Повідомте свого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви помітили будь-який з наступних 
побічних ефектів:  
 
Часті побічні реакції: перелічені нижче побічні реакції можуть виникати не більше ніж у 1 з 
10 осіб 
• зміна рівня солі в крові, виявлена в аналізах крові – ознаки включають відчуття 

розгубленості або слабкості 
• незвичні відчуття на шкірі, такі як оніміння, поколювання, свербіж, відчуття «повзання 

мурашок», пощипування або печіння 
• головний біль 
• низький рівень калію – виявляється в аналізах крові 
• низький рівень магнію – виявляється в аналізах крові 
• підвищений артеріальний тиск 
• втрата апетиту, біль у шлунку або розлад шлунку, метеоризм, сухість у роті, зміни смаку 
• печія (відчуття печіння в грудях, що піднімається до горла) 
• низький рівень «нейтрофілів» (тип білих кров'яних тілець) (нейтропенія) – може 

підвищувати ймовірність зараження інфекціями та виявлятися в аналізах крові 
• лихоманка 
• відчуття слабкості, запаморочення, втоми або сонливості 
• висип 
• свербіж 
• закреп 
• ректальний дискомфорт 
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Нечасті побічні реакції: перелічені нижче побічні реакції можуть виникати не більше ніж у 1 зі 
100 осіб 
• анемія – ознаки включають головні болі, відчуття втоми або запаморочення, задишку або 

блідий вигляд, а також низький рівень гемоглобіну, що виявляється в аналізах крові 
• низький рівень тромбоцитів (тромбоцитопенія), що виявляється в аналізах крові – це 

може призвести до кровотечі 
• низький рівень «лейкоцитів» (тип білих кров'яних тілець) (лейкопенія), що виявляється в 

аналізах крові – це може підвищити ймовірність зараження інфекціями  
• високий рівень «еозинофілів» (тип білих кров'яних тілець) (еозинофілія) – це може 

статися, якщо у вас є запалення 
• запалення кровоносних судин  
• проблеми з серцевим ритмом  
• судоми (конвульсії) 
• пошкодження нервів (нейропатія) 
• патологічний серцевий ритм – відображається на ЕКГ, прискорене серцебиття, 

уповільнений або прискорений пульс, високий або низький артеріальний тиск 
• низький артеріальний тиск  
• запалення підшлункової залози (панкреатит) – це може викликати сильний біль у шлунку 
• переривається подача кисню до селезінки (інфаркт селезінки) – це може викликати 

сильний біль у шлунку 
• серйозні порушення з боку нирок – ознаками є виділення більшої або меншої кількості 

сечі, що має інший колір, ніж зазвичай  
• високий рівень креатиніну в крові – виявляється в аналізах крові 
• кашель, гикавка 
• носова кровотеча 
• сильний різкий біль у грудях при вдиху (плевритний біль) 
• набряк лімфатичних залоз (лімфаденопатія) 
• зниження відчуття чутливості, особливо на шкірі 
• тремор 
• високий або низький рівень цукру в крові 
• нечіткість зору, чутливість до світла 
• випадання волосся (алопеція) 
• виразки у роті 
• тремтіння, загальне погане самопочуття 
• біль, біль у спині або шиї, біль у руках або ногах 
• затримка води (набряк) 
• проблеми з менструальним циклом (патологічна вагінальна кровотеча) 
• нездатність заснути (безсоння) 
• повна або часткова нездатність розмовляти  
• набряк рота  
• патологічні сни або проблеми зі сном  
• проблеми з координацією або рівновагою 
• запалення слизової оболонки 
• закладеність носа 
• утруднення дихання 
• дискомфорт у грудях 
• відчуття здуття 
• легка або сильна нудота, блювота, судоми та діарея, зазвичай викликані вірусом, біль у 

шлунку 
• відрижка 
• відчуття занепокоєння 
 



7 

Рідкісні побічні реакції: перелічені нижче побічні реакції можуть виникати не більше ніж у 1 з 
1000 осіб 
• пневмонія – ознаки включають відчуття задишки та виділення знебарвленої мокроти 
• високий артеріальний тиск у кровоносних судинах легень (легенева гіпертензія) – це 

може спричинити серйозні пошкодження легенів і серця  
• порушення з боку крові, такі як незвичайне згортання крові або тривала кровотеча 
• тяжкі алергічні реакції, включаючи поширені висипання з пухирцями та лущення шкіри 
• психічні проблеми, наприклад коли пацієнт чує голоси або бачить речі, яких немає 
• непритомність 
• проблеми з мисленням або розмовою, різкі рухи, особливо руками, які Ви не можете 

контролювати 
• інсульт – ознаки включають біль, слабкість, оніміння або поколювання в кінцівках 
• наявність сліпої або темної плями в полі зору 
• серцева недостатність або серцевий напад, який може призвести до зупинки серця і 

летального наслідку, порушення серцевого ритму, з раптовим летальним наслідком 
• згустки крові в венах ніг (тромбоз глибоких вен) – ознаки включають сильний біль або 

набряк ніг   
• згустки крові в легенях (тромбоемболія легеневої артерії) – ознаки включають відчуття 

задишки або біль під час дихання 
• кровотеча в шлунок або кишечник – ознаки включають блювання кров'ю або виділення 

крові з калом  
• закупорка кишечника (кишкова непрохідність), особливо в клубовій кишці. Закупорка 

заважає проходженню вмісту кишечника в нижню частину кишечника. Симптоми 
включають відчуття здуття, блювання, сильний закреп, втрату апетиту та судоми.  

• «гемолітико-уремічний синдром», коли відбувається розпад еритроцитів – червоних 
кров’яних тілець (гемоліз), що може супроводжуватися нирковою недостатністю або без 
неї  

• «панцитопенія» – низький рівень усіх кров'яних тілець (червоних і білих кров'яних тілець 
і тромбоцитів), що виявляється в аналізах крові   

• великі фіолетові забарвлення шкіри (тромботична тромбоцитопенічна пурпура)  
• набряк обличчя або язика 
• депресія 
• двоїння в очах 
• біль у молочних залозах 
• не належне функціонування наднирників – це може викликати слабкість, втому, втрату 

апетиту, зміну кольору шкіри 
• не належне функціонування гіпофізу – це може спричинити низький рівень деяких 

гормонів у крові, які впливають на функцію чоловічих або жіночих статевих органів 
• проблеми зі слухом 
• псевдоальдостеронізм, який призводить до високого артеріального тиску з низьким 

рівнем калію (виявляється в аналізі крові)  
 
Частота невідома: на підставі навних даних неможливо розрахувати частоту їх виникнення. 
• деякі пацієнти також повідомляли про відчуття розгубленості після прийому препарату 

Ноксафіл. 
 
Повідомте свого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви помітили будь-які з перелічених 
вище побічних ефектів. 
 
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.  
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5. Як зберігати препарат Ноксафіл 
 
Зберігати цей лікарський препарат у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
блістері після слів «Придатний до». Дата закінчення терміну придатності відповідає 
останньому дню вказаного місяця. 
 
Даний лікарський препарат не вимагає спеціальних умов зберігання.  
 
Не викидайте будь-які невикористані лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. 
Запитайте свого фармацевта, як утилізувати ліки, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи 
допоможуть захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що входить до складу препарату Ноксафіл 
- Діючою речовиною препарату Ноксафіл є позаконазол. Кожна таблетка містить 100 мг 

позаконазолу. 
- Допоміжні речовини: гіпромелози ацетату сукцинат; целюлоза, мікрокристалічна; 

гідроксипропілцелюлоза (E463); кремнію діоксид зубного типу; натрію кроскармелоза; 
магнію стеарат, полівініловий спирт, макрогол 3350, титану діоксид (Е171), тальк, заліза 
оксид жовтий (Е172).  

 
Зовнішній вигляд препарату Ноксафіл та вміст упаковки 
Ноксафіл – це кишковорозчинні таблетки, вкриті жовтою оболонкою, що мають форму капсули 
з тисненням «100» з одного боку, упаковані в блістерах у картонних коробках по 24 (2x12) або 
96 (8x12) таблеток. 
 
Не всі розміри упаковки можуть бути в наявності. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
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 
SP Лабо Н.В. 
Індустрієпарк 30 В-2220 Хейст-оп-ден-Берг, Бельгія/ 
SP Labo N.V. 
Industriepark 30 
B-2220 Heist-op-den-Berg 
Belgium 
 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення. 
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Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0)2 776 62 11 
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 
 

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 
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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-вкладишу: 02/2022. 
 
Інші джерела інформації 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 

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