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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

ПРЕВИМІС 240 мг, концентрат для розчину для інфузій 
ПРЕВИМІС 480 мг, концентрат для розчину для інфузій 

летермовір 
 

 Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу. Це дасть змогу швидко виявляти 
нову інформацію з безпеки. Ви можете допомогти в цьому, якщо повідомите про побічні 
реакції, 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. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, зверніться до свого 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 Превиміс і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете застосовувати препарат Превиміс 
3. Як застосовується препарат Превиміс 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Превиміс 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Превиміс і для чого він застосовується 
Превиміс – це противірусний лікарський засіб, що відпускається за рецептом, і містить діючу 
речовину летермовір. 
 
Превиміс – це лікарський засіб для дорослих, які недавно перенесли трансплантацію кісткового 
мозку. Препарат допомагає запобігти захворюванню на ЦМВ («цитомегаловірус»). 
 
ЦМВ – це вірус, який є у багатьох людей, але вони про це не здогадуються. Зазвичай ЦМВ 
просто знаходиться в організмі людини і не завдає їй шкоди. Однак, якщо Ваша імунна система 
ослаблена після пересадки кісткового мозку, у Вас може бути високий ризик захворіти на ЦМВ. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете застосовувати препарат Превиміс 
Препарат Превиміс не слід застосовувати якщо: 
• у Вас алергія на летермовір або будь-які інші компоненти цього препарату (перелічені в 
розділі 6). 
• Ви приймаєте будь-які із таких ліків: 

- пімозид – використовується при синдромі Туретта 
- алкалоїди ріжків (такі як ерготамін і дигідроерготамін) – використовуються для 
лікування мігрені. 

• Ви приймаєте такий рослинний препарат: 
- звіробій (Hypericum perforatum) 

Ви не повинні застосовувати препарат Превиміс, якщо перераховані вище опції стосуються Вас. 
Якщо Ви не впевнені, поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж Ви 
почнете застосовувати препарат Превиміс. 
 
Якщо Ви застосовуєте препарат Превиміс з циклоспорином, не приймайте такі лікарські 
засоби: 

- дабігатран – застосовується при тромбозах 
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- аторвастатин, симвастатин, розувастатин, пітавастатин – застосовується при високому рівні 
холестерину 

 
Застереження та запобіжні заходи 
Якщо Ви також приймаєте лікарські засоби від високого рівня холестерину (див. перелік 
лікарських засобів у розділі «Інші лікарські засоби та препарат Превиміс» нижче), Ви повинні 
негайно повідомити свого лікаря, якщо у Вас виникають незрозумілі болі або ломота в м’язах, 
особливо якщо Ви почуваєтеся погано або маєте лихоманку. Тоді може знадобитися змінити 
лікарські засоби або дозу. Для отримання додаткової інформації дивіться листок-вкладиш 
іншого лікарського засобу. 
 
Для моніторингу таких лікарських засобів можуть знадобитися додаткові аналізи крові: 
• Циклоспорин, такролімус, сиролімус 
• Вориконазол 
 
Діти та підлітки 
Превиміс не показаний для застосування дітям та підліткам віком до 18 років. Це пояснюється 
тим, що препарат Превиміс не досліджувався для цієї вікової групи. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Превиміс 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете 
приймати будь-які інші ліки. Це пояснюється тим, що препарат Превиміс може впливати на дію 
інших лікарських засобів, а інші лікарські засоби можуть впливати на дію препарату Превиміс. 
Ваш лікар або фармацевт скаже Вам, чи безпечно приймати Превиміс з іншими лікарськими 
засобами. 
 
Є деякі ліки, які не можна приймати разом з препаратом Превиміс (див. перелік у розділі 
«Препарат Превиміс не слід застосовувати якщо»). 
Є деякі додаткові лікарські засоби, які Ви не повинні приймати разом з препаратом Превиміс 
та циклоспорином (див. перелік у розділі «Якщо Ви застосовуєте препарат Превиміс з 
циклоспорином, не приймайте такі лікарські засоби:»). 
 
Також повідомте свого лікаря, якщо Ви приймаєте будь-які з наведених нижче лікарських 
засобів. Це пов’язано з тим, що Ваш лікар може змінити Ваші лікарські засоби або змінити їх 
дозу: 
• альфентаніл – при сильних болях 
• фентаніл – при сильних болях 
• хінідин – при порушенні серцевого ритму 
• циклоспорин, такролімус, сиролімус – застосовуються для запобігання відторгнення 
трансплантата 
• вориконазол – при грибкових інфекціях 
• статини, такі як аторвастатин, флувастатин, розувастатин, симвастатин, правастатин, 
пітавастатин – при високому рівні холестерину 
• глібурид, репаглінід – при підвищеному вмісті цукру в крові 
• карбамазепін, фенобарбітал, фенітоїн – при нападах або судомах 
• дабігатран, варфарин – застосовуються для розрідження крові або при тромбозах 
• мідазолам – застосовується як заспокійливий засіб 
• аміодарон – застосовується для корекції нерегулярного серцебиття 
• оральні контрацептивні стероїди – для контролю народжуваності 
• омепразол, пантопразол – при виразці шлунка та інших хворобах шлунка 
• нафцилін – при бактеріальних інфекціях 
• рифабутин, рифампіцин – при мікобактеріальних інфекціях 
• тіоридазин – при психічних розладах 
• бозентан – при підвищеному тиску в судинах легень 
• ефавіренц, етравірин, невірапін, лопінавір, ритонавір – при ВІЛ 
• модафініл – при безсонні 
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Ви можете запитати у свого лікаря або фармацевта перелік лікарських засобів, які можуть 
взаємодіяти з препаратом Превиміс. 
 
Вагітність 
Якщо Ви вагітні, думаєте, що можете бути вагітні, або плануєте мати дитину, зверніться за 
порадою до лікаря, перш ніж приймати цей препарат. Препарат Превиміс не рекомендований 
при вагітності. Це пояснюється тим, що його застосування в період вагітності не вивчали і 
невідомо, чи завдасть препарат Превиміс шкоди Вашій дитині, поки Ви вагітні. 
 
Годування груддю 
Якщо Ви годуєте груддю або плануєте годувати груддю, повідомте про це лікаря, перш ніж 
отримувати цей препарат. Під час лікування препаратом Превиміс не рекомендується годувати 
груддю, оскільки невідомо, чи потрапить препарат Превиміс у грудне молоко і його отримає 
Ваша дитина. 
 
Керування транспортними засобами й робота з іншим механізмами 
Превиміс може незначним чином впливати на Вашу здатність керувати автомобілем та 
працювати з іншими механізмами (див. нижче розділ 4 Можливі побічні реакції). Деякі 
пацієнти повідомляли про втому (почуття сильної втоми) або запаморочення (відчуття, ніби ви 
крутитесь) під час лікування препаратом Превиміс. Якщо у Вас виникли будь-які з цих ефектів, 
не керуйте автомобілем та не працюйте з іншими механізмами, поки ефект не зникне. 
 
Натрій 
Препарат Превиміс містить натрій. Якщо Ви дотримуєтесь дієти з низьким вмістом натрію, 
проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж отримувати цей препарат. 
 
1 флакон 240 мг містить 23 мг натрію (основний компонент солі). Це еквівалентно 1,15 % 
рекомендованого максимального добового споживання натрію для дорослої людини. 
 
1 флакон 480 мг містить 46 мг натрію (основний компонент солі). Це еквівалентно 2,30 % 
рекомендованого максимального добового споживання натрію для дорослої людини. 
 
Циклодекстрин 
Кожна доза 240 мг (флакон 12 мл) цього препарату містить 1800 мг циклодекстрину. 
Кожна доза 480 мг (флакон 24 мл) цього препарату містить 3600 мг циклодекстрину. 
 
Якщо у Вас є захворювання нирок, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж отримувати цей 
препарат. 
 
3. Як застосовується препарат Превиміс 
Рекомендована доза препарату Превиміс становить 480 мг 1 раз на добу. Якщо Ви також 
приймаєте циклоспорин, Ваш лікар зменшить дозу препарату Превиміс до 240 мг 1 раз на добу. 
Ви отримуватимете препарат Превиміс у вигляді інфузії (крапельниці) у вену, даний процес 
займе близько 1 години. 
Ви отримуватимете препарат Превиміс 1 раз на день. 
 
Якщо Ви отримуєте більше препарату Превиміс, ніж необхідно 
Якщо Ви думаєте, що Ви отримали занадто багато препарату Превиміс, негайно повідомте про 
це свого лікаря. 
 
Якщо Ви пропустите візит, щоб отримати препарат Превиміс 
Дуже важливо не пропускати і не уникати застосування препарату Превиміс. 
• Якщо Ви пропустите візит, щоб отримати Превиміс, негайно зателефонуйте своєму лікарю, 
щоб перенести візит. 
 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря, фармацевта чи медсестри. 
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4. Можливі побічні реакції 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони можуть 
з’являтися не у всіх пацієнтів. 
 
Часті побічні реакції: можуть виникати менше ніж у 1 з 10 осіб 
• діарея 
• нудота  
• блювання 
 
Нечасті побічні реакції: можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб 
• алергічна реакція (підвищена чутливість) – ознаки можуть включати хрипи, утруднене 
дихання, висип або кропив’янку, свербіж, набряк 
• втрата апетиту 
• зміни смаку 
• головний біль 
• відчуття, що ви крутитесь (вертиго) 
• біль у животі 
• відхилення в показниках лабораторних досліджень функції печінки 
• спазми м'язів 
• високий рівень креатиніну в крові – в результатах аналізів крові 
• відчуття сильної втоми (втома) 
• набряки рук або ніг 
 
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 звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, 
Ви можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського 
засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Превиміс 
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
упаковці та етикетці після «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню 
вказаного місяця. 
 
Цей препарат не вимагає особливих температурних умов зберігання. Зберігати в оригінальній 
упаковці для захисту від світла. 
 
Хімічна та фізична стабільність під час використання була продемонстрована протягом 
48 годин при температурі 25 °C і протягом 48 годин при температурі від 2 до 8 °C. 
 
З мікробіологічної точки зору продукт слід застосувати негайно. Якщо його не використати 
негайно, термін та умови зберігання перед використанням є відповідальністю користувача і 
зазвичай не перевищують 24 години при температурі від 2 до 8 °C, якщо тільки розведення не 
проводилося в контрольованих та валідованих асептичних умовах. 
 
Будь-яку невикористану частину інфузійного розчину слід утилізувати. 
 
Не викидайте лікарські засоби у стічні води чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як утилізувати лікарські засоби, які ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть 
захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
Що входить до складу препарату Превиміс 
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Діюча речовина – летермовір. Кожен флакон містить летермовіру 240 мг або 480 мг. 1 мл 
концентрату містить 20 мг. 
Допоміжні речовини: гідроксипропілбетадекс (циклодекстрин), натрію хлорид, натрію 
гідроксид (E524), вода для ін’єкцій. 
 
Основні фізико-хімічні властивості препарату Превиміс та вміст упаковки 
Превиміс 240 мг та 480 мг концентрат для розчину для інфузій являє собою прозору безбарвну 
рідину і може містити дрібні напівпрозорі або білі частинки, похідні від лікарського засобу. 
Концентрат для розчину для інфузій по 240 мг та 480 мг у прозорих скляних флаконах. Кожен 
флакон упакований в картонну коробку. 
 
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 
Шерінг-Плау Лабо Н.В.  
Індустрієпарк 30 
Хейст-оп-ден-Берг, 2220 
Бельгія 
 
Schering-Plough Labo NV 
Industriepark 30 – Zone A 
B-2220 Heist-op-den-Berg 
Belgium 

 
За інформацією 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 
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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) 
Тел.: + 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 
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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 останньої перевірки цього листка-вкладиша: 01.2022 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на сайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 

 
 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників 
 
Інструкція для застосування препарату Превиміс, концентрат для розчину для інфузій 
 
Препарат Превиміс концентрат для розчину для інфузій у флаконах, призначений лише для 
одноразового використання. Слід утилізувати будь-яку невикористану частину препарату. 
 
Введення через стерильний фільтр PES з розміром пор 0,2 або 0,22 мікрона 
Препарат Превиміс концентрат для розчину для інфузій, може містити дрібні напівпрозорі або 
білі частинки, похідні від лікарського засобу. Введення розведеного розчину препарату 
Превиміс завжди вимагає використання стерильного фільтра PES з розміром пор 0,2 мікрон або 
0,22 мікрон, незалежно від того, чи видно ці частки, пов’язані з продуктом, у флаконі чи в 
розведеному розчині. 
 
Приготування 
Препарат Превиміс концентрат для розчину для інфузій, необхідно розвести перед 
внутрішньовенним (в/в) застосуванням. Інструкції для приготування та введення однакові для 
будь-якої дози. 
 
• Перед розведенням перевірте вміст флакона на предмет зміни кольору та твердих часток. 
Препарат Превиміс концентрат для розчину для інфузій, є прозорим безбарвним розчином і 
може містити дрібні напівпрозорі або білі частинки, похідні від лікарського засобу. 
• Не використовуйте флакон, якщо розчин каламутний, має зміни кольору або містить інші 
речовини, крім кількох дрібних напівпрозорих або білих часток. 
• Не використовуйте препарат Превиміс концентрат для розчину для інфузій, із пакетами для 
внутрішньовенного введення та матеріалами для інфузійного набору, що містять поліуретан або 
пластифікатор діетилгексилфталат (DEHP). Матеріали, які не містять фталатів, також не містять 
DEHP. 
• Не струшуйте флакон з препаратом Превиміс. 
• Додайте один однодозовий флакон (12 мл (доза 240 мг) або 24 мл (доза 480 мг)) препарату 
Превиміс концентрат для розчину для інфузій, до попередньо заповненого пакету для 
внутрішньовенного введення об’ємом 250 мл, що містить 0,9% хлориду натрію або 5 % 
декстрози і змішайте розведений розчин обережним перевертанням. Не струшувати. 
• Після розведення розчин препарату Превиміс стає прозорим, від безбарвного до жовтого 
кольору. Варіації кольору в межах цього діапазону не впливають на якість продукту. Перед 
введенням розведений розчин необхідно візуально перевірити на наявність часток і зміну 
кольору. Утилізуйте, якщо розведений розчин каламутний, має зміни кольору або містить інші 
речовини, крім кількох дрібних напівпрозорих або білих часток. Якщо флакон додати до пакета 
для внутрішньовенного введення об’ємом 250 мл, кінцеві діапазони концентрації летермовіру 
будуть становити 0,9 мг/мл (для дози 240 мг) і 1,8 мг/мл (для дози 480 мг). 
 
Введення 

http://www.ema.europa.eu/
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• Розведений розчин необхідно вводити через стерильний фільтр PES з розміром пор 
0,2 мікрона або 0,22 мікрона. 
• Не вводьте розведений розчин через фільтр, відмінний від стерильного вбудованого фільтра 
PES з розміром пор 0,2 мікрона або 0,22 мікрона. 
• Вводити лише у вигляді внутрішньовенної інфузії. Не вводити у вигляді порційного 
внутрішньовенного введення або болюсної ін'єкції. 
• Після розведення препарат Превиміс вводять шляхом внутрішньовенної інфузії через 
периферичний або центральний венозний катетер із загальною тривалістю введення приблизно 
60 хвилин. Введіть весь вміст внутрішньовенного пакета. 
 
Сумісні розчини для внутрішньовенного введення та інші лікарські засоби 
• Концентрат Превиміс для приготування розчину для інфузій сумісний з 0,9 % розчином 
натрію хлориду та 5 % розчином декстрози. 
• Нижче наведено сумісні лікарські засоби. 
• Цей лікарський засіб не можна змішувати з іншими лікарськими засобами, крім 
перерахованих нижче. 
• Препарат Превиміс не слід вводити одночасно через ту саму внутрішньовенну систему (або 
канюлю) з іншими лікарськими засобами та комбінаціями розчинників, крім перерахованих 
нижче. 
 
Перелік сумісних лікарських засобів, коли препарат Превиміс та лікарські засоби* 
готують у 0,9 % розчині натрію хлориду 
• Ампіцилін натрію 
• Ампіцилін натрію/Сульбактам натрію 
• Антитимоцитарний глобулін 
• Каспофунгін 
• Даптоміцин 
• Фентанілу цитрат 
• Флуконазол 
• Інсулін людського походження 
• Магнію сульфат 
• Метотрексат 
• Мікафунгін 
* Ознайомтеся з інструкціями на ці препарати, щоб підтвердити сумісність одночасного 
застосування. 
 
Перелік сумісних лікарських засобів, коли препарат Превиміс та лікарські засоби* 
готують у 5 % розчині декстрози 
• Амфотерицин B (ліпідний комплекс)† 
• Анідулафунгін 
• Цефазолін натрію 
• Цефтаролін 
• Цефтриаксон натрію 
• Дорипенем 
• Фамотидин 
• Фолієва кислота 
• Ганцикловір натрію 
• Гідрокортизону натрію сукцинат 
• Морфіну сульфат 
• Норадреналіну бітартрат 
• Пантопразол натрію 
• Калію хлорид 
• Калію фосфат 
• Такролімус 
• Телаванцин 
• Тігециклін 
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* Ознайомтеся з інструкціями на ці препарати, щоб підтвердити сумісність одночасного 
застосування. 
†Амфотерицин В (ліпідний комплекс) сумісний з препаратом Превиміс. Однак амфотерицин В 
(ліпосомальний) є несумісним з препаратом Превиміс (див. розділ 6.2). 
 
Сумісні пакети для внутрішньовенного введення та матеріали наборів для проведення інфузій 
 
Препарат Превиміс сумісний з наступними пакетами для внутрішньовенного введення та 
матеріалами наборів для проведення інфузій. Не слід використовувати будь-які 
внутрішньовенні пакети або матеріали наборів для проведення інфузій, не перелічені нижче. 
 
Матеріали внутрішньовенних пакетів 
Полівінілхлорид (ПВХ), етиленвінілацетат (ЕВА) і поліолефін (поліпропілен і поліетилен) 
 
Матеріали набору для проведення інфузій 
ПВХ, поліетилен (ПЕ), полібутадієн (ПБД), силіконовий каучук (СК), сополімер стирол-
бутадієну (ССБ), сополімер стирол-бутадієн-стирол (СБС), полістирол (ПС) 
 
Пластифікатори 
Трис (2-етилгексил) тримелітат (TOTM), бутилбензилфталат (ББФ) 
 
Катетери 
Рентгеноконтрастний поліуретан 
 
Несумісні лікарські засоби 
Препарат Превиміс концентрат для розчину для інфузій, фізично несумісний з аміодарону 
гідрохлоридом, амфотерицином В (ліпосомальний), азтреонамом, цефепімом гідрохлоридом, 
ципрофлоксацином, циклоспорином, дилтіаземом гідрохлоридом, філграстимом, гентаміцину 
сульфатом, левофлоксацином, лінезолідом, лоразепамом, мідазоламу гідрохлоридом, 
мікофенолату мофетилу гідрохлоридом, ондансетроном, палоносетроном. 
 
Несумісні пакети для внутрішньовенного введення та матеріали для інфузійного набору 
Препарат Превиміс несумісний з пластифікаторами діетилгексилфталату (ДЕГФ) та 
поліуретановмісними трубками для внутрішньовенного введення. 
 
Будь-який невикористаний лікарський засіб або відходи слід утилізувати відповідно до 
місцевих вимог. 


