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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Рекарбріо 500 мг/500 мг/250 мг порошок для приготування розчину для інфузій 
іміпенем/циластатин/релебактам 

 
 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 застосовувати 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 або медичної 

сестри. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, зверніться до свого лікаря або медичної 

сестри. Це також стосується будь-яких можливих побічних ревкцій, не вказаних в цьому 
листку-вкладишу. Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
1. Що таке препарат Рекарбріо і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете застосовувати препарат Рекарбріо 
3. Як застосовується препарат Рекарбріо 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Рекарбріо 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Рекарбріо і для чого він застосовується 
Рекарбіо – це антибіотик. Препарат містить діючі речовини речовини іміпенем, циластатин і 
релебактам. 
 
Рекарбріо застосовується у дорослих для лікування: 

• деяких бактеріальних інфекцій легенів (пневмонія) 
• інфекцій крові, пов'язаних з інфекціями легенів, згаданими вище 
• інфекції, спричинені бактеріями, проти яких інші антибіотики неефективні 

 
Препарат Рекарбріо застосовують у пацієнтів віком від 18 років. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Рекарбріо 
Препарат Рекарбріо не слід застосовувати якщо: 

• у Вас алергія на іміпенем, циластатин, релебактам або будь-які інші інгредієнти цього 
препарату (перелічені в розділі 6) 
• у Вас алергія на антибіотики групи карбапенемів 
• у Вас коли-небудь була тяжка алергічна реакція на антибіотики пеніцилінового ряду або 
цефалоспоринові антибіотики 

 
Вам не показаний препарат Рекарбріо, якщо будь-яке з вищезазначеного стосується Вас. Якщо 
Ви не впевнені, поговоріть зі своїм лікарем або медсестрою, перш ніж застосовувати препарат 
Рекарбріо. 
 
Попередження та запобіжні заходи 
Поговоріть зі своїм лікарем або медичною сестрою, перш ніж отримувати препарат Рекарбріо, 
якщо: 

• у Вас алергія на будь-які лікарські засоби, особливо на антибіотики 
• у Вас коли-небудь були конвульсії (судоми або припадки) 
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• у Вас коли-небудь були сплутаність свідомості або посмикування м'язів під час прийому 
ліків 
• Ви приймаєте лікарські засоби, що містять вальпроєву кислоту 
• у Вас раніше була діарея під час прийому антибіотиків 
• у Вас проблеми з нирками – лікар може знизити дозу 

 
Негайно повідомте лікаря, якщо під час застосування препарату Рекарбріо у Вас виникла 
алергічна реакція, конвульсії (судоми або припадки), діарея або проблеми з нирками (див. 
розділ 3). 
 
Діти та підлітки 
Препарат Рекарбріо не слід застосовувати дітям та підліткам віком до 18 років. Це пояснюється 
тим, що невідомо про безпеку застосування даного препарату в цій віковій категорії. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Рекарбріо 
Повідомте свого лікаря або медичну сестру, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або 
можете приймати будь-які інші лікарські засоби. 
 
Повідомте лікаря про всі лікарські засоби, які ви застосовуєте, особливо якщо ви приймаєте: 

• препарати, що містять ганцикловір (застосовуються для лікування деяких вірусних 
інфекцій) 
• препарати, що містять вальпроєву кислоту або дивалпроекс натрію (зазвичай 
застосовуються для лікування епілепсії, біполярного розладу або мігрені) 
• препарати для контролю згортання крові, наприклад варфарин 

 
Вагітність та грудне вигодовування 
Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що можете завагітніти або плануєте завагітніти, 
зверніться за порадою до лікаря, перш ніж застосовувати цей препарат. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Рекарбріо може викликати запаморочення, тремтіння або викликати конвульсії або судоми. Це 
може вплинути на вашу здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами. 
 
До складу препарату Рекарбріо входить натрій 
Цей препарат містить приблизно 37,5 мг натрію (основний компонент кухонної) у кожному 
флаконі. Це еквівалентно приблизно 2 % рекомендованої дорослої максимальної кількості 
натрію, яку Ви маєте вживати щодня, і це потрібно враховувати, якщо Ви дотримуєтесь дієти з 
низьким вмістом солі. 
 
3. Як застосовується препарат Рекарбріо 
Звичайна доза становить один флакон (містить 500 мг іміпенему, 500 мг циластатину та 250 мг 
релебактаму) кожні 6 годин. Якщо у Вас є проблеми з нирками, лікар може знизити дозу. 
 
Препарат вводять безпосередньо у вену крапельно («внутрішньовенна інфузія»). Інфузія 
триватиме 30 хвилин. 
 
Курс лікування зазвичай триває від 5 до 14 днів, залежно від типу інфекції та Вашої реакції на 
лікування. 
 
Якщо Ви отримуєте більше препарату Рекарбріо, ніж необхідно 
Препарат Рекарбріо буде Вам вводити лікар або медична сестра, тому малоймовірно, що Вам 
дадуть неправильну дозу. Якщо Ви думаєте, що Ви отримали занадто багато препарату 
Рекарбріо, негайно повідомте про це свого лікаря. 
 
Якщо Ви пропустите дозу препарату Рекарбріо 
Негайно повідомте лікаря або медичну сестру, якщо Ви думаєте, що Вам не ввели дозу 
препарату Рекарбріо. 
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Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
лікаря або медичної сестри. 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні реакції, хоча вони можуть не у 
всіх пацієнтів. 
 
Серйозні побічні реакції 
Негайно повідомте свого лікаря, якщо Ви помітили будь-яку з наступних серйозних побічних 
реакцій – застосування препарату необхідно припинити: 
• алергічні реакції – ознаки можуть включати кропив’янку, набряк обличчя, губ, язика або 
горла, утруднення дихання або ковтання 
• тяжкі шкірні реакції (наприклад, сильний висип, лущення шкіри або утворення пухирів) 
 
Інші побічні реакції 
Часті побічні реакції: (можуть виникати в 1 - 10 з 10 пацієнтів) 
• нудота, блювання, діарея 
• результати аналізів крові, які можуть показати зміни в печінці 
• результати аналізів крові, які можуть показати збільшення кількості певного типу клітин 
крові, які називаються «еозинофілами» 
• результати аналізів крові, які можуть показати збільшення деяких лейкоцитів 
• висип 
• запалення і біль, спричинені тромбом у вені 
 
Нечасті побічні реакції: (можуть виникати в 1 - 10 з 100 пацієнтів) 
• кропив'янка 
• свербіж шкіри 
• судоми (припадки) та проблеми з нервовою системою, наприклад тремор 
• сплутаність свідомості 
• бачення або відчуття того, чого немає (галюцинації) 
• запаморочення, сонливість 
• низький артеріальний тиск 
• результати аналізів крові, які можуть показати зміни показників функції нирок 
• результати аналізів крові, які можуть показати зменшення кількості еритроцитів, лейкоцитів і 
тромбоцитів 
• результати аналізів крові, які можуть показати збільшення кількості тромбоцитів 
• порушення функції нирок, печінки та крові, виявлені за результатами аналізів крові 
• біль або почервоніння або утворення шишки в місці введення препарату 
• лихоманка 
• результати аналізу крові (так званий тест Кумбса), що показує антитіла, які можуть викликати 
анемію шляхом руйнування еритроцитів 
 
Рідкі побічні реакції: (можуть виникати в 1 - 10 з 1000 пацієнтів) 
• грибкова інфекція (кандидоз) 
• зміни смаку 
• захворювання головного мозку, відчуття поколювання (як шпильками чи голками), 
локалізований тремор 
• втрата слуху 
• фарбування зубів та/або язика 
• запалення товстої кишки з сильною діареєю (коліт) 
• низька кількість лейкоцитів, що може ускладнити боротьбу організму з інфекціями 
• запалення печінки 
• печінкова недостатність 
• нездатність нирки виконувати нормальну функцію 
• зміна кількості сечі, зміна кольору сечі 
• набряк шкіри 
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• болючий висип з грипоподібними симптомами 
• почервоніння і лущення шкіри 
 
Дуже рідкі побічні реакції: (можуть виникати менше ніж у 1 з 10 000 пацієнтів) 
• запалення шлунку або кишечника (гастроентерит) 
• анемія внаслідок руйнування еритроцитів, що призводить до таких симптомів, як втома, 
блідість шкіри 
• головний біль 
• загострення рідкісного захворювання, пов'язаного з м'язовою слабкістю (загострення міастенії 
гравіс) 
• відчуття обертання (вертиго) 
• дзвін у вухах 
• нерегулярне серцебиття, серце б'ється сильно або швидко 
• дискомфорт у грудях, утруднення дихання, патологічно швидке та поверхневе дихання, біль у 
верхній частині хребта 
• біль у горлі 
• почервоніння, синюшний колір обличчя та губ, зміни текстури шкіри, надмірне потовиділення 
• збільшення вироблення слини 
• запалення кишечника з кривавою діареєю (геморагічний коліт) 
• біль у животі 
• печія 
• червоний набряклий язик, розростання нормальної бугристості на язиці, що надає йому 
волохатого вигляду 
• тяжке порушення функції печінки через процес запалення (фульмінантний гепатит) 
• біль у кількох суглобах 
• свербіж вульви у жінок 
• слабкість, відсутність енергії 
 
Невідома частота побічних реакцій: (частоту неможливо оцінити за наявними даними) 
• збудження 
• патологічні рухи 
• жовтяниця (пожовтіння шкіри та очей) 
• аналізи крові, які показують збільшення речовини, що називається лактодегідрогеназою 
(ЛДГ), що може бути ознакою пошкодження тканин 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря або медсестру. 
Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-вкладці. 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 Рекарбріо 
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці. 
 
Не застосовуйте препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі та на 
упаковці після  слів «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню вказаного 
місяця. 
 
Зберігайте цей препарат у зовнішній упаковці для захисту від світла. 
 
Не викидайте лікарські засоби у стічні води 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 
Що входить до складу препарату Рекарбріо 
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Діючими речовинами є іміпенем, циластатин і релебактам. Кожен флакон містить іміпенему 
500 мг, циластатину 500 мг і релебактаму 250 мг. 
• Допоміжною речовиною є натрію гідрокарбонат. 
 
Зовнішній вигляд препарату Рекарбріо та вміст упаковки 
Рекарбріо – це порошок від білого до світло-жовтого кольору, який поставляється для 
приготування розчину для інфузій у скляних флаконах. Розмір упаковки: 25 флаконів. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
Власник реєстраційного посвідчення 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.  
 

ФАРЕВА Мірабель, Франція / FAREVA 
Mirabel 
Ру де Марса, Ріом 63963 Клермон-Ферран 
Седекс 9, Франція/ 
Route de Marsat Riom 63963, Clermont-
Ferrand Cedex 9 France 
 

 
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) 
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 
 

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 останнього перегляду цього листка-вкладиша: 10.2021 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 
<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників 
 
Препарат Рекабріо постачається у вигляді сухого порошку у флаконі з одноразовою дозою, 
який необхідно приготувати та додатково розвести за допомогою асептичної техніки перед 
внутрішньовенною інфузією, як зазначено нижче: 

• Для приготування інфузійного розчину вміст флакона необхідно перенести в 100 мл 
відповідного інфузійного розчину: 9 мг/мл (0,9 %) натрію хлориду. У виняткових випадках, 
коли 9 мг/мл (0,9 %) натрію хлориду не можна використовувати з клінічних причин, замість 
нього можна використовувати 5 % глюкозу. 
• Візьміть 20 мл (2 рази по 10 мл) розчинника з відповідного інфузійного пакета і відновіть 
вміст флакона, використовуючи 10 мл розчинника. Отриману суспензію не можна вводити 
шляхом прямої внутрішньовенної інфузії. 
• Після приготування добре струсіть флакон і перенесіть отриману суспензію в інфузійний 
пакет з 80 мл, що в ньому залишилися. 
• Додайте додаткові 10 мл розчинника для інфузії у флакон і добре струсіть, щоб 
забезпечити повне перенесення вмісту флакона; повторіть перенесення отриманої суспензії 
в пакет з інфузійним розчином перед введенням. Перемішайте отриману суміш до 
досягнення прозорості. 
• Відновлений розчин препарату Рекарбріо має колір від безбарвного до жовтого. Варіації 
кольору в цьому діапазоні не впливають на ефективність продукту. 
• Пацієнтам з нирковою недостатністю буде призначатися знижена доза препарату Рекарбріо 
відповідно до показника кліренсу креатиніну пацієнта, визначеного з таблиці нижче. 
Приготуйте 100 мл розчину для інфузій, як зазначено вище. Виберіть об’єм (мл) кінцевого 
розчину для інфузій, необхідний для відповідної дози препарату Рекарбріо, як показано в 
таблиці нижче. 

 
Лікарські засоби для парентерального введення слід візуально перевіряти на наявність часток і 
зміну кольору перед введенням, якщо дозволяють розчин і упаковка. Викиньте, якщо 
спостерігається зміна кольору або видимі частки. 
 
Приготування доз препарату РЕКАРБРІО 
 

Кліренс 
креатиніну (мл/хв) 

Дозування препарату 
РЕКАРБРІО 

(іміпенем/циластатин/ 
релабактам) (мг) 

Об’єм (мл) розчину, який 
потрібно видалити з 

препарату 

Об’єм (мл) 
остаточного 
розчину для 

інфузії, необхідний 
для дозування 

90 або більше 500/500/250 не застосовно 100 
Від менше 90 до 
більше або 
дорівнює 60 

400/400/200 20 80 

http://www.ema.europa.eu/
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Від менше 60 до 
більше або 
дорівнює 30 

300/300/150 40 60 

Менше 30 до 
більше або 
дорівнює 15, або 
терміпальна стадія 
захворювання 
нирок з 
проведенням 
гемодіалізу 

200/200/100 60 40 

 
Будь-який невикористаний лікарський засіб або відходи слід утилізувати відповідно до 
місцевих вимог. 
 
Сумісні лікарські засоби 
Фізичну сумісність препарату РЕКАРБРІО з вибраними ін’єкційними лікарськими засобами 
оцінювали у двох загальнодоступних розчинниках у місці Y-інфузії. Сумісні лікарські засоби з 
відповідним сумісним розчинником (тобто 5 % декстрози для ін’єкцій або 0,9 % натрію 
хлориду для ін’єкцій) наведено нижче. Препарат РЕКАРБРІО не слід вводити одночасно через 
ту саму внутрішньовенну систему (або канюлю) з іншими лікарськими засобами, не 
переліченими нижче, оскільки дані про сумісність відсутні. Щоб підтвердити сумісність 
одночасного застосування, зверніться до відповідної інструкції щодо призначення 
лікарського(их) препарату(ів). Цей лікарський засіб не можна змішувати з іншими лікарськими 
засобами, крім зазначених нижче. 
 
Перелік сумісних ін’єкційних лікарських засобів для застосування з 5 % розчином декстрози або 
0,9 % розчином  натрію хлориду для ін’єкцій як розчинників 
• дексмедетомідин 
• дофамін 
• адреналін 
• фентаніл 
• гепарин 
• мідазолам 
• норадреналін 
• фенілефрин 
 
Сумісні пакети для внутрішньовенного введення та матеріали для інфузійного набору 
 
Препарат РЕКАРБРІО сумісний з такими пакетами для внутрішньовенного введення та 
матеріалами для інфузійних наборів. Не слід використовувати будь-які пакети для 
внутрішньовенного введення або матеріали для інфузійних наборів, не перелічені нижче. 
 
Матеріали для пакетів для внутрішньовенного введення 
Полівінілхлорид (ПВХ) і поліолефін (поліпропілен і поліетилен) 
 
Матеріали набору для внутрішньовенної інфузії (з трубками) 
ПВХ + ди-(2-етилгексил)фталат (ДЕГФ) і поліетилен (ПЕ) з покриттям з ПВХ 
 
Несумісні лікарські засоби 
 
Препарат РЕКАРБРІО для розчину для інфузій фізично несумісний з пропофолом у 5 % 
розчині декстрози (також називається глюкозою) або 0,9 % розчині натрію хлориду. 
 
Після відновлення та розведення 
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Розведені розчини слід використовувати негайно. Інтервал часу між початком відновлення та 
закінченням внутрішньовенної інфузії не повинен перевищувати двох годин. 


