
Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Стокрин, розчин для перорального застосування, по 30 мг/мл  
ефавіренз 

 
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 лікарський засіб призначений лише для Вас. Не передавайте його іншим. Препарат 

може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо у вас з нею однакові симптоми. 
• Якщо у Вас виникнуть 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 Стокрин і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Стокрин 
3. Як застосовувати препарат Стокрин 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Стокрин 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке препарат Стокрин і для чого він застосовується 
 
Препарат Стокрин, який містить діючу речовину ефавіренз, належить до класу 
антиретровірусних препаратів, які називаються ненуклеозидними інгібіторами зворотної 
транскриптази (ННІЗТ). Це антиретровірусний препарат, який бореться з інфекцією вірусу 
імунодефіциту людини (ВІЛ), зменшуючи кількість вірусу в крові. Застосовується у дорослих, 
підлітків та дітей від 3 років і старше. 
 
Ваш лікар призначив Вам препарат Стокрин, оскільки у Вас ВІЛ-інфекція. Препарат Стокрин 
приймається в комбінації з іншими антиретровірусними препаратами та знижує кількість вірусу 
в крові. Це зміцнить Вашу імунну систему та знизить ризик розвитку захворювань, пов’язаних із 
ВІЛ-інфекцією. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Стокрин 
 
Не приймати препарат Стокрин 
• якщо у Вас алергія на ефавіренз або будь-який з інших компонентів цього лікарського 

засобу (перераховані в розділі 6). Зверніться за порадою до Вашого лікаря або 
фармацевта. 

 
• якщо у Вас печінкова недостатність тяжкого ступеня. 

 
• якщо у Вас є захворювання серця, наприклад зміни ритму або частоти серцевих 

скорочень, уповільнене серцебиття або важкі серцеві захворювання. 
 
• якщо хтось із членів Вашої родини (батьки, дідусі, бабусі, брати чи сестри) раптово 

помер через серцеві проблеми або народився з проблемами серця.  
 
• якщо Ваш лікар сказав Вам, що у Вашій крові високий або низький рівень електролітів, 

наприклад, калію або магнію. 



 
• якщо Ви зараз приймаєте будь-які з наведених нижче лікарських засобів (див. також 

«Інші лікарські засоби та препарат Стокрин»):  
- астемізол і терфенадин (лікування симптомів алергії)  
- бепридил (лікування захворювань серця) 
- цизаприд (лікування печії) 
- алкалоїди ріжків (наприклад, ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін і 

метилергоновін) (лікування мігрені та кластерного головного болю) 
- мідазолам або триазолам (для покращення сну) 
- пімозид, іміпрамін, амітриптилін або кломіпрамін (для лікування деяких 

психічних розладів) 
- звіробій (Hypericum perforatum) (рослинний препарат для лікування депресії 

та тривоги) 
- флекаїнід, метопролол (для лікування нерегулярної частоти серцевих 

скорочень) 
- деякі антибіотики (макроліди, фторхінолони, імідазол)  
- триазолові протигрибкові засоби 
- деякі протималярійні засоби  
- метадон (для лікування опіатної залежності) 
- елбасвір/гразопревір 

 
Якщо Ви приймаєте будь-які з цих лікарських засобів, негайно повідомте Вашого лікаря. 
Прийом цих ліків разом із препаратом Стокрин може призвести до серйозних та/або небезпечних 
для життя побічних реакцій або зупинити належну дію препарату Стокрин. 
 
Особливості застосування 
Порадьтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати препарат Стокрин 
 
• Препарат Стокрин необхідно приймати разом з іншими лікарськими засобами, які 

діють проти вірусу ВІЛ. Якщо лікування препаратом Стокрин розпочато через те, що 
Ваше поточне лікування не запобігає розмноженню вірусу, необхідно одночасно 
розпочати приймати інший препарат, який Ви раніше не приймали. 

 
• Ви все ще можете заразитися ВІЛ під час прийому цього препарату, хоча ефективна 

антиретровірусна терапія знижує ризик. Важливо вжити запобіжних заходів, щоб 
уникнути зараження інших людей через статевий контакт або переливання крові. 
Обговоріть зі своїм лікарем запобіжні заходи, необхідні, щоб уникнути інфікування інших 
людей. Цей препарат не є ліками від ВІЛ-інфекції, і Ви можете продовжувати хворіти на 
інфекції або інші захворювання, пов’язані з ВІЛ-інфекцією. 

 
• Ви повинні залишатися під наглядом Вашого лікаря під час прийому препарату Стокрин. 
 
• Повідомте Вашого лікаря: 
 

- якщо у Вас в анамнезі були психічні захворювання, включаючи депресію, 
зловживання психоактивними речовинами або алкоголем. Негайно повідомте 
лікаря, якщо у Вас є депресія, суїцидальні думки або дивні думки (див. розділ 
4 «Можливі побічні реакції») 

 
- якщо у Вас в анамнезі були судоми (припадки або напади) або якщо Ви 

приймаєте протисудомні лікарські засоби, наприклад карбамазепін, 
фенобарбітал та фенітоїн. Якщо Ви приймаєте будь-який з цих препаратів, 
можливо, лікарю знадобиться перевірити рівень протисудомних препаратів у 
Вашій крові, щоб переконатися, що препарат не впливає на нього під час 
прийому препарату Стокрин. Ваш лікар може призначити Вам інший 
протисудомний засіб. 



 
- якщо у Вас в анамнезі є захворювання печінки, включаючи активний 

хронічний гепатит. Пацієнти з хронічним гепатитом B або C, які лікуються 
комбінованими антиретровірусними препаратами, мають більш високий ризик 
серйозних і потенційно небезпечних для життя проблем з печінкою. Ваш лікар 
може провести аналізи крові, щоб перевірити, наскільки добре працює Ваша 
печінка, або може перевести Вас на лікування іншим препаратом. Якщо у Вас 
тяжке захворювання печінки, не приймайте препарат Стокрин (див. 
розділ 2 «Не приймати препарат Стокрин»). 
 

- якщо у Вас є серцеві захворювання, наприклад патологічний 
електричний сигнал, який називається подовженням інтервалу QT. 

 
• Після початку прийому препарату Стокрин зверніть увагу на: 
 

- ознаки запаморочення, труднощі зі сном, сонливість, труднощі з 
концентрацією уваги або патологічні сни. Ці побічні реакції можуть 
виникати в перші 1-2 дні лікування і зазвичай зникають через перші 2-4 тижні. 

 
- ознаки сплутаності свідомості, повільних думок і фізичних рухів, а також 

марення (помилкові переконання) або галюцинації (коли пацієнт бачить 
або чує речі, які інші не бачать або не чують). Ці побічні реакції можуть 
виникати через місяці або роки після початку терапії препаратом Стокрин. 
Якщо Ви помітили будь-які симптоми, повідомте про це Вашого лікаря. 

 
- будь-які ознаки шкірного висипу. Якщо Ви помітили будь-які ознаки 

сильного висипу з утворенням пухирів або з лихоманкою, припиніть прийом 
препарату Стокрин і негайно повідомте лікаря. Якщо у Вас виникли висипання 
під час прийому іншого ННІЗТ, у Вас може бути більший ризик отримати 
висип при застосуванні препарату Стокрин. 

 
- будь-які ознаки запалення або інфекції. У деяких пацієнтів із запущеною 

стадією ВІЛ-інфекцієї (СНІД) та опортуністичною інфекцією в анамнезі, 
ознаки та симптоми запалення від попередніх інфекцій можуть виникати 
незабаром після початку лікування проти ВІЛ. Вважається, що ці симптоми 
пов'язані з покращенням імунної відповіді організму, що дозволяє організму 
боротися з інфекціями, які могли бути присутніми без явних симптомів. 
Повідомте свого лікаря, якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції. 
На додаток до опортуністичних інфекцій, аутоімунні розлади (стан, який 
виникає, коли імунна система атакує здорові тканини організму) також можуть 
виникнути після того, як Ви почнете приймати лікарські засоби для лікування 
ВІЛ-інфекції. Аутоімунні розлади можуть виникнути через багато місяців 
після початку лікування. Якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції або 
інші симптоми, такі як м’язова слабкість, слабкість, що починається в руках і 
ногах і розповсюджується до тулуба, серцебиття, тремор або гіперактивність, 
негайно повідомте Вашого лікаря, щоб отримати необхідне лікування. 

 
- проблеми з кістками. У деяких пацієнтів, які приймають комбіновану 

антиретровірусну терапію, може розвинутися захворювання кісток, яке 
називається остеонекрозом (загибель кісткової тканини, викликана втратою 
кровопостачання кістки). Тривалість комбінованої антиретровірусної терапії, 
застосування кортикостероїдів, вживання алкоголю, тяжка імуносупресія, 
високий індекс маси тіла, серед іншого, можуть бути одними з багатьох 
факторів ризику розвитку цього захворювання. Ознаками остеонекрозу є 
скутість суглобів, ломота (особливо в кульшовому, колінному та плечовому 



суглобах) і утруднення рухів. Якщо Ви помітили будь-який із цих симптомів, 
будь ласка, повідомте свого лікаря. 

 
Діти та підлітки 
Препарат Стокрин не рекомендується застосовувати дітям віком до 3 років або з масою тіла 
менше 13 кг, оскільки він не був належним чином вивчений у цих пацієнтів. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Стокрин 
Не можна приймати препарат Стокрин з деякими лікарськими засобами. Вони перераховані 
в розділі «Не приймати препарат Стокрин» на початку Розділу 2. Вони включають деякі 
поширені ліки та трав’яний засіб (звіробій), які можуть викликати серйозні взаємодії. 
 
Повідомте свого лікаря або фармацевта про будь-які інші лікарські засоби, які Ви приймаєте, 
нещодавно приймали або можете приймати. 
 
Препарат Стокрин може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами, включаючи рослинні 
препарати, такі як екстракт гінкго білоба. Як наслідок, кількість препарату Стокрин або інших 
лікарських засобів у Вашій крові може бути порушена. Це може порушити належну дію 
препаратів або ускладнити будь-які побічні реакції. У деяких випадках лікарю може знадобитися 
відкоригувати дозу або перевірити рівень крові. Важливо повідомити лікаря або фармацевта, 
якщо Ви приймаєте будь-що з наступного: 
 
 Інші лікарські засоби, що застосовуються для лікування ВІЛ-інфекції: 

- інгібітори протеази: дарунавір, індинавір, лопінавір/ритонавір, ритонавір, 
атазанавір, посилений ритонавіром, саквінавір або фосампренавір/саквінавір. Ваш 
лікар може розглянути питання про призначення Вам альтернативних лікарських 
засобів або зміни дози інгібіторів протеази. 

- маравірок 
- комбіновані таблетки, що містять ефавіренз, емтрицитабін та тенофовір, не слід 

приймати разом із препаратом Стокрин, якщо це не рекомендовано Вашим лікарем, 
оскільки вони містять ефавіренз, діючу речовину препарату Стокрин. 
 

 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування інфекції, викликаної вірусом 
гепатиту С: боцепревір, телапревір, симепревір, софосбувір/велпатасвір, 
глекапревір/пібрентасвір та софосбувір/велпатасвір/воксилапревір. 

 
 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування бактеріальних інфекцій, 

включаючи туберкульоз та комплекс mycobacterium avium, пов’язаний зі СНІДом: 
кларитроміцин, рифабутин, рифампіцин. Ваш лікар може розглянути можливість зміни 
дози або призначення альтернативного антибіотика. Крім того, Ваш лікар може 
призначити вищу дозу препарату Стокрин. 

 
 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування грибкових інфекцій 

(протигрибкові засоби): 
- вориконазол. Препарат Стокрин може зменшити кількість вориконазолу у Вашій 

крові, а вориконазол може збільшити кількість препарату Стокрин у Вашій крові. 
Якщо Ви приймаєте ці два препарати разом, дозу вориконазолу необхідно збільшити, 
а дозу ефавірензу – зменшити. Ви повинні спочатку проконсультуватися з Вашим 
лікарем. 

- ітраконазол. Препарат Стокрин може зменшити кількість ітраконазолу у Вашій 
крові. 

- посаконазол. Препарат Стокрин може зменшити кількість посаконазолу у Вашій 
крові. 

 



 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування малярії: 
- артеметер/люмефантрин: Препарат Стокрин може зменшити кількість 

артеметеру/люмефантрину у Вашій крові. 
- атоваквон/прогуаніл: Препарат Стокрин може зменшити кількість 

атоваквону/прогуанілу у Вашій крові. 
 
 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування судом/нападів (протисудомні 

засоби): карбамазепін, фенітоїн, фенобарбітал. Препарат Стокрин може зменшити або 
збільшити кількість протисудомних препаратів у Вашій крові. Карбамазепін може 
зменшити ефективність препарату Стокрин. Ваш лікар може призначити Вам інший 
протисудомний засіб. 

 
 Лікарські засоби, що застосовуються для зниження рівня жирів у крові (також 

називаються статинами): аторвастатин, правастатин, симвастатин. Препарат Стокрин 
може зменшити кількість статинів у Вашій крові. Ваш лікар перевірить рівень холестерину 
та розгляне можливість зміни дози статину, якщо це необхідно. 

 
 Метадон (лікарський засіб, що застосовується для лікування опіатної залежності): Ваш 

лікар може порекомендувати альтернативне лікування. 
 
 Сертралін (лікарський засіб, що застосовується для лікування депресії): Вашому лікарю 

може знадобитися змінити дозу сертраліну. 
 
 Бупропіон (лікарський засіб, що застосовується для лікування депресії або для того, щоб 

допомогти Вам кинути палити): Вашому лікарю може знадобитися змінити дозу 
бупропіону.  

 
 Дилтіазем або подібні лікарські засоби (так звані блокатори кальцієвих каналів, які 

зазвичай застосовуються для лікування високого кров'яного тиску або серцевих 
проблем): Коли Ви починаєте приймати препарат Стокрин, Вашому лікарю може 
знадобитися відкоригувати дозу блокатора кальцієвих каналів. 

 
 Імунодепресанти, такі як циклоспорин, сиролімус або такролімус (лікарські засоби, що 

застосовуються для запобігання відторгнення трансплантата органу): Коли Ви починаєте 
або припиняєте прийом препарату Стокрин, Ваш лікар буде уважно стежити за рівнем 
імунодепресанта у плазмі крові та, можливо, знадобиться відкоригувати його дозу. 

 
 Гормональні контрацептиви, такі як протизаплідні таблетки, ін'єкційний 

контрацептив (наприклад, Депо-Провера) або контрацептивний імплант (наприклад, 
Імпланон): Ви також повинні використовувати надійний бар’єрний метод контрацепції 
(див. «Вагітність, годування груддю та фертильність»). Препарат Стокрин може 
зменшити ефективність гормональних контрацептивів. Повідомлялось про вагітність у 
жінок, які приймали препарат Стокрин під час використання протизаплідного імплантату, 
хоча не встановлено, що терапія препаратом Стокрин спричинила неефективність 
контрацептиву. 

 
 Варфарин або аценокумарол (лікарські засоби, що застосовуються для зниження 

згортання крові): Вашому лікарю може знадобитися відкоригувати дозу варфарину або 
аценокумаролу. 

 
 Екстракти гінкго білоба (рослинний препарат) 
 
 Лікарські засоби, що впливають на серцевий ритм: 

- Лікарські засоби, які застосовуються для лікування порушень серцевого ритму, 
такі як флекаїнід або метопролол. 



- Лікарські засоби, які застосовуються для лікування депресії, наприклад 
іміпрамін, амітриптилін або кломіпрамін. 

- Антибіотики, у тому числі наступних груп: макроліди, фторхінолони або імідазол. 
 
 Метамізол (лікарський засіб, що застосовується для лікування болю та гарячки). 
 
Вагітність та годування груддю 
Жінки не повинні вагітніти під час лікування препаратом Стокрином і протягом 12 тижнів 
після лікування. Ваш лікар може вимагати від Вас пройти тест на вагітність, щоб переконатися, 
що Ви не вагітні, перш ніж почати лікування препаратом Стокрин. 
 
Якщо Ви можете завагітніти під час прийому препарату Стокрин, Вам потрібно 
використовувати надійний метод бар’єрної контрацепції (наприклад, презерватив) з іншими 
методами контрацепції, включаючи пероральні (таблетки) або інші гормональні контрацептиви 
(наприклад, імплантати, ін’єкції). Ефавіренз може залишатися у Вашій крові деякий час після 
припинення терапії. Тому слід продовжувати використовувати засоби контрацепції, як зазначено 
вище, протягом 12 тижнів після припинення прийому препарату Стокрин. 
 
Повідомте Вашого лікаря, якщо Ви вагітні або плануєте вагітність. Якщо Ви вагітні, Ви 
повинні приймати препарат Стокрин лише в тому випадку, якщо Ви та Ваш лікар вирішите, що 
це однозначно необхідно. Зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта, перш ніж 
приймати будь-які лікарські засоби. 
 
Серйозні вроджені вади спостерігалися у ненароджених тварин і у дітей від жінок, які під час 
вагітності отримували ефавіренз або комбінований препарат, що містить ефавіренз, 
емтрицитабін і тенофовір. Якщо Ви приймали препарат Стокрин або комбіновані таблетки, що 
містять ефавіренз, емтрицитабін і тенофовір під час вагітності, Ваш лікар може попросити 
регулярно здавати аналізи крові та робити інші діагностичні тести для контролю розвитку Вашої 
дитини. 
 
Ви не повинні годувати дитину груддю, якщо приймаєте препарат Стокрин. 
 
Керування транспортними засобами та робота з механізмами 
Препарат Стокрин містить ефавіренз і може викликати запаморочення, порушення 
концентрації уваги та сонливість.  
Якщо Ви відчуваєте такі симптоми, не керуйте автомобілем і не користуйтеся будь-якими 
інструментами або механізмами. 
 
Препарат Стокрин, розчин для перорального застосування, по 30 мг/мл містить бензойну 
кислоту 
Цей препарат містить 1 мг бензойної кислоти (E210) на мл. 
 
Препарат Стокрин, розчин для перорального застосування, по 30 мг/мл містить 
бензиловий спирт 
Цей препарат містить бензиловий спирт (E1519) до 0,816 мг на мл. 
Бензиловий спирт може викликати алергічні реакції. 
 
 
3. Як застосовувати препарат Стокрин 
 
Завжди застосовуйте препарат у точності так, як сказав Вам лікар або фармацевт. 
Проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом, якщо Ви не впевнені. Ваш лікар надасть Вам 
інструкції щодо правильного дозування. 
 
• Доза для дорослих становить 24 мл один раз на добу. 



• Дозу препарату Стокрин може знадобитися збільшити або зменшити, якщо Ви також 
приймаєте певні лікарські засоби (див. розділ «Інші лікарські засоби та препарат 
Стокрин»). 

• Препарат Стокрин, розчин для перорального застосування можна приймати з їжею або без 
їжі. 

 
Доза препарату Стокрин, розчин для перорального застосування в мг не відповідає дозі 
препарату Стокрин, таблетки, вкриті плівковою оболонкою. 
 
• Препарат Стокрин необхідно приймати щодня. 
• Препарат Стокрин ніколи не слід застосовувати окремо для лікування ВІЛ. Препарат 

Стокрин необхідно приймати разом з іншими лікарськими засобами, які діють проти вірусу 
ВІЛ. 

 
Дозу препарату Стокрин, розчин для перорального застосування 
необхідно відміряти за допомогою шприца для перорального 
прийому, що входить у коробку. 
 
• Під час першого застосування, адаптер для флакону слід 

встановити у горлечко флакону. Для цього зніміть захисну від 
дітей кришку та прокладку з мембраною з алюмінієвої фольги. 
Адаптер для флакону, який уже закріплений на насадці 
шприца, можна потім вставити в шийку флакону та щільно 
притиснути.  
 

 

• Від'єднайте шприц від адаптера. Тепер адаптер повинен щільно 
прилягати до шийки флакона, щоб кришку можна було 
встановити, не знімаючи її. 

 
• Розташувавши флакону вертикально, вставте кінчик шприца в 

адаптер для флакону.  

 
• Переверніть флакон догори дном, залишаючи шприц на місці. 

Міцно тримайте флакон і шприц однією рукою, а іншою рукою 
відтягніть поршень трохи за позначку, щоб отримати необхідну 
дозу. Якщо в шприці з’являються бульбашки повітря, тримайте 
флакон догори дном, повільно втягніть поршень і знову 
потягніть його назад. Повторюйте до тих пір, поки в шприці не 
залишиться бульбашок. 

 



• Щоб точно виміряти дозу, тримайте флакон догори дном і 
повільно натискайте на поршень, доки верхня частина чорного 
кільця (край, найближчий до кінчика шприца) не зрівняється з 
дозою. Поверніть флакон в правильний бік і вийміть шприц. 
Протріть адаптер і щільно закрийте його кришкою. 

 
• Перед введенням дози перорального розчину переконайтеся, 

що пацієнт сидить або стоїть прямо. Помістіть кінчик шприца 
всередину рота, спрямовуючи його до щоки. Повільно 
натискайте на поршень, щоб лікарський засіб можна було 
проковтнути. Швидке потрапляння в рот може викликати 
задуху. 

 
 
Після застосування замочіть шприц у теплій мильній воді не менше ніж на хвилину. Наберіть 
теплу мильну воду в шприц до повного заповнення, а потім повністю спорожніть. Повторіть не 
менше трьох разів. Зніміть шток поршня з ствола і ретельно промийте обидві частини теплою 
проточною водою. Якщо частини шприца не чисті, повторіть інструкції з очищення. Дайте 
деталям повністю висохнути перед повторним збиранням. Не кладіть шприц в посудомийну 
машину. 
 
Застосування у дітей та підлітків 
• Доза для дітей з масою тіла 40 кг і більше становить 24 мл один раз на добу. 
• Дозу для дітей з масою тіла менше 40 кг розраховують за масою тіла та її слід приймати 

один раз на добу, як показано нижче: 
 

Вага тіла Стокрин, розчин для перорального 
застосування (30 мг/мл) 

кг Доза (мл) 
 3 - < 5 років 5 років або більше 

13 - < 15 12 9 
15 - < 20 13 10 
20 - < 25 15 12 

25 - < 32,5 17 15 
32,5 до < 40 - 17 

≥ 40 - 24 
 
Якщо Ви прийняли більшу дозу препарату Стокрин, ніж належить 
Якщо Ви прийняли занадто велику дозу препарату Стокрин, зверніться за порадою до лікаря або 
до найближчого відділення невідкладної допомоги. Тримайте при собі контейнер з лікарським 
засобом, щоб Ви могли легко описати, що Ви прийняли. 
 
Якщо Ви забули прийняти препарат Стокрин 
Намагайтеся не пропускати дозу. Якщо Ви все-таки пропустили прийом препарату, прийміть 
наступну дозу якомога швидше, але не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати забуту дозу. 
Якщо Вам потрібна допомога у плануванні найкращого часу для прийому препарату, зверніться 
до лікаря або фармацевта. 
 
Якщо Ви припинили прийом препарату Стокрин 
Коли Ваш запас препарату Стокрину почне вичерпуватися, отримайте його від свого лікаря 
або фармацевта. Це дуже важливо, оскільки кількість вірусу може почати збільшуватися, якщо 
припиняти прийом препарату навіть на короткий час. Тоді може стати важче лікувати вірус. 



 
У разі виникнення подальших питань щодо застосування даного препарату, зверніться до 
Вашого лікаря, фармацевта або медсестри. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Подібно до інших препаратів цей лікарський засіб може викликати побічні реакції, хоча і не у 
всіх. Під час лікування ВІЛ-інфекції не завжди можна визначити, чи спричинені деякі небажані 
реакції препаратом Стокрин або іншими лікарськими засобами, які Ви приймаєте одночасно, чи 
самою хворобою ВІЛ. 
 
Під час терапії ВІЛ може спостерігатися збільшення ваги та підвищення рівня ліпідів і глюкози 
в крові. Частково це пов’язано з відновленням здоров’я та способу життя, а у випадку ліпідів 
крові іноді з самими препаратами від ВІЛ. Ваш лікар перевірить ці зміни. 
 
Найпомітнішими небажаними реакціями, про які повідомлялося при застосуванні препарату 
Стокрин у комбінації з іншими препаратами проти ВІЛ, є висипання на шкірі та симптоми з боку 
нервової системи.  
 
При появі висипу слід проконсультуватися з лікарем, оскільки деякі висипання можуть бути 
серйозними; проте більшість випадків висипу зникають без будь-яких змін у лікуванні 
препаратом Стокрин. Висипання частіше зустрічалися у дітей, ніж у дорослих, які отримували 
препарат Стокрин. 
 
Симптоми з боку нервової системи, як правило, з’являються на початку лікування, але зазвичай 
зменшуються протягом перших кількох тижнів. В одному з досліджень, симптоми з боку 
нервової системи часто виникали протягом перших 1-3 годин після прийому дози препарату. 
Якщо Ви відчуваєте такі симптоми, Ваш лікар може запропонувати Вам приймати препарат 
Стокрин перед сном. Деякі пацієнти мають більш серйозні симптоми, які можуть вплинути на 
настрій або здатність ясно мислити. Деякі пацієнти насправді покінчили життя самогубством. Ці 
проблеми, як правило, частіше виникають у тих, хто має в анамнезі психічні захворювання. Крім 
того, деякі симптоми з боку нервової системи (наприклад, сплутаність свідомості, сповільнені 
думки і рухи, а також марення [помилкові переконання] або галюцинації [відчуття, що можеш 
бачити або чути те, що інші не бачать або не чують]) можуть виникати через місяці або роки 
після початку терапії препаратом Стокрин. Завжди негайно повідомляйте свого лікаря, якщо у 
Вас виникли ці симптоми або будь-які побічні реакції під час прийому препарату Стокрин. 
 
Діарея виникла у дітей, які приймали препарат Стокрин, розчин для перорального застосування 
та нелфінавір у комбінації з іншими антиретровірусними препаратами. 
 
Повідомте свого лікаря, якщо Ви помітили будь-яку з наступних побічних реакцій: 
 
Дуже часто (можуть виникати в більше, ніж 1 з 10 пацієнтів) 
- шкірний висип 
 
Часто (можуть виникати в 1 - 10 з 100 пацієнтів) 
- аномальні сни, труднощі з концентрацією уваги, запаморочення, головний біль, труднощі 

зі сном, сонливість, проблеми з координацією або рівновагою 
- біль у шлунку, діарея, нудота (нудота), блювота 
- свербіж 
- втома 
- відчуття тривоги, депресії 
Можуть бути наступні патологічні лабораторні показники: 
- підвищена кількість печінкових ферментів у крові. 
- підвищення рівня тригліцеридів (жирних кислот) у крові 
 



Нечасто (можуть виникати в 1 - 10 з 1000 пацієнтів) 
- нервозність, безпам'ятність, сплутаність свідомості, напади (судоми), ненормальні думки 
- нечіткість зору 
- відчуття запаморочення або хитання (вертиго) 
- біль у животі (шлунку), викликаний запаленням підшлункової залози 
- алергічна реакція (підвищена чутливість), яка може спричинити тяжкі шкірні реакції 

(мультиформна еритема, синдром Стівенса-Джонсона) 
- пожовтіння шкіри або очей, свербіж або біль у животі (шлунку), викликані запаленням 

печінки 
- збільшення молочних залоз у чоловіків 
- гнівна поведінка, зміна настрою, відчуття, що бачиш або чуєш речі, яких насправді немає 

(галюцинації), манія (психічний стан, що характеризується епізодами надмірної 
активності, збудженість або дратівливості), параноя, суїцидальні думки, кататонія (стан, 
при якому пацієнт стає нерухомим і безмовний на деякий час) 

- свист, дзвін або інший постійний шум у вухах 
- тремор (тремтіння) 
- гіперемія 
Можуть бути наступні патологічні лабораторні показники: 
- підвищення рівня холестерину в крові 
 
Рідко (можуть виникати в 1 - 10 з 10000 пацієнтів) 
- свербляча висипка, викликана реакцією на сонячне світло 
- при застосуванні ефавірензу виникала печінкова недостатність, яка в деяких випадках 

призводила до смерті або трансплантації печінки. Більшість випадків спостерігалися у 
пацієнтів, які вже мали захворювання печінки, але було кілька повідомлень про пацієнтів 
без жодного захворювання печінки. 

- незрозуміле почуття тривоги, не пов’язане з галюцинаціями, але може бути важко чітко 
або розумно мислити  

- суїцид 
 
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 Стокрин 
 
Зберігайте цей лікарський засіб у недоступному для дітей місці. 
Не застосовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
упаковці та етикетці після слів «Придатний до» (EXP). Термін придатності відповідає 
останньому дню вказаного місяця. 
Препарат Стокрин, розчин для перорального застосування слід застосувати протягом одного 
місяця після першого відкриття флакону. 
 
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 
 
Склад препарату Стокрин 
• 1 мл препарату Стокрин, розчину для перорального застосування містить 30 мг активної 

речовини - ефавіренз. 



• Інші компоненти: тригліцериди середнього ланцюга, бензойна кислота (E210) і 
ароматизатор полуниці/м’яти [містить бензиловий спирт (E1519) і пропіленгліколь 
(E1520)]. 

 
Зовнішній вигляд препарату Стокрин та вміст упаковки 
Форма випуску препарату Стокрину, розчину для перорального застосування, по 30 мг/мл – 
флакони по 180 мл. У коробку входить шприц для перорального застосування з адаптером для 
шийки флакону, який з'єднується натисканням. 
 
Власник реєстраційного посвідчення  
 

Виробник  

Мерк Шарп і Доум Б.В. 
Ваардервег 39 
2031 БН Хаарлем 
Нідерланди / 
Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39 

Мерк Шарп і Доум Б.В. 
Ваардервег 39 
Постбас 581 
2003 ПС Хаарлем 
Нідерланди / 
Merck Sharp & Dohme B.V. 

2031 BN Haarlem Waarderweg 39 
The Netherlands Postbus 581 
 2003 PC 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 
 

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 
Брістоль-Майерс Сквіб, С.А. (Bristol-Myers 
Squibb, S.A.) 
Тел: +34 91 456 53 00 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z 
o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

Франція 
Брістоль-Майерс Сквіб Сарл. (Bristol-Myers 
Squibb Sarl.) 
Tел: + 33 (0) 1 58 83 84 96 
 

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 
Брістоль-Майерс Сквіб Фармасьютікалз ук 
(Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc) 
Tел: +353 (0)1 483 3625 

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 
Брістоль-Майерс Сквіб С.р.л. (Bristol-Myers 
Squibb S.r.l.) 
Tел: +39 06 50 39 61 

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) 
Брістоль-Майерс Сквіб Фармасьютікалз 
Лтд. (Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 
Ltd.) 
Тел: +44 (0800) 731 1736 
 

 
Дата останнього перегляду листка-вкладишу: 
 
Інші джерела інформації 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Стокрин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг  
ефавіренз 

 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію.  
• Необхідно зберегти цей листок-вкладиш, щоб у разі потреби мати змогу прочитати його 

ще раз. 
• Якщо у Вас є будь-які питання, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. 
• Цей медичний препарат призначений лише для Вас. Не передавайте його іншим. Він може 

нашкодити їм, навіть якщо їх ознаки захворювання схожі на Ваші. 
• Якщо у Вас виникнуть побічні реакції, зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. 

Сюди включені і можливі побічні ефекти, які не перераховані в даному листку-вкладиші. 
Див. розділ 4. 

 
Зміст листка-вкладиша 
 
1. Що таке Стокрин і для чого він використовується 
2. Що Вам необхідно знати перед використанням препарату Стокрин 
3. Як приймати препарат Стокрин 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Як зберігати препарат Стокрин 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке Стокрин і для чого він використовується 
 
Стокрин, який містить діючу речовину ефавіренз, належить до класу антиретровірусних 
препаратів, які називаються ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази (ННІЗТ). Це 
антиретровірусний препарат, який бореться з інфекцією вірусу імунодефіциту людини 
(ВІЛ), зменшуючи кількість вірусу в крові. Застосовується у дорослих, підлітків та дітей від 3 
років і старше. 
 
Ваш лікар призначив Вам Стокрин, оскільки у Вас ВІЛ-інфекція. Стокрин, що приймається в 
комбінації з іншими антиретровірусними препаратами, знижує кількість вірусу в крові. Це 
зміцнить Вашу імунну систему та знизить ризик розвитку захворювань, пов’язаних із ВІЛ-
інфекцією. 
 
 
2. Що Вам необхідно знати перед використанням препарату Стокрин 
 
Не приймати Стокрин 
• якщо у Вас алергія на ефавіренз або будь-який з інших інгредієнтів цього лікарського 

засобу (перераховані в розділі 6). Зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта. 
 
• якщо у Вас печінкова недостатність тяжкого ступеня. 

 
• якщо у Вас є захворювання серця, наприклад зміни ритму або частоти серцевих 

скорочень, уповільнене серцебиття або важкі серцеві захворювання. 
 
• якщо хтось із членів Вашої родини (батьки, дідусі, бабусі, брати чи сестри) раптово помер 

через серцеві проблеми або народився з проблемами серця.  
 



• якщо Ваш лікар сказав Вам, що у Вашій крові високий або низький рівень електролітів, 
наприклад, калій або магній. 

 
• якщо Ви зараз приймаєте будь-які з наведених нижче ліків (див. також «Інші лікарські 

препарати та Стокрин»):  
- астемізол і терфенадин (лікування симптомів алергії)   
- бепридил (лікування захворювань серця) 
- цизаприд (лікування печії) 
- алкалоїди ріжків (наприклад, ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін і 

метилергоновін) (лікування мігрені та кластерного головного болю) 
- мідазолам або триазолам (щоб допомогти заснути) 
- пімозид, іміпрамін, амітриптилін або кломіпрамін (для лікування деяких 

психічних розладів) 
- звіробій (Hypericum perforatum) (рослинний препарат для лікування депресії 

та тривоги), 
- флекаїнід, метопролол (для лікування нерегулярної частоти серцевих 

скорочень) 
- деякі антибіотики (макроліди, фторхінолони, імідазол)  
- триазолові протигрибкові засоби 
- деякі протималярійні засоби  
- метадон (для лікування опіатної залежності) 
- елбасвір/гразопревір 

 
Якщо Ви приймаєте будь-які з цих ліків, негайно повідомте лікаря. Прийом цих ліків разом 
із Стокрином може призвести до серйозних та/або небезпечних для життя побічних ефектів або 
зупинити належну дію Стокрин. 
 
Особливості застосування 
Порадьтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати Стокрин 
 
• Стокрин необхідно приймати разом з іншими ліками, які діють проти вірусу ВІЛ. 

Якщо лікування препаратом Стокрин розпочато через те, що Ваше поточне лікування не 
запобігає розмноженню вірусу, необхідно одночасно розпочати інший препарат, який Ви 
раніше не приймали. 

 
• Ви все ще можете заразитися ВІЛ під час прийому цього препарату, хоча ефективна 

антиретровірусна терапія знижує ризик. Важливо вжити запобіжних заходів, щоб 
уникнути зараження інших людей через статевий контакт або переливання крові. 
Обговоріть зі своїм лікарем запобіжні заходи, необхідні, щоб уникнути інфікування інших 
людей. Цей препарат не є ліками від ВІЛ-інфекції, і у Вас можуть продовжуватися інфекції 
або інші захворювання, пов’язані з ВІЛ-інфекцією. 

 
• Ви повинні залишатися під наглядом лікаря під час прийому Стокрин. 
 
• Повідомте лікаря: 
 

- якщо у Вас в анамнезі були психічні захворювання, включаючи депресію, 
або зловживання психоактивними речовинами або алкоголем. Негайно 
повідомте лікаря, якщо у Вас є депресія, суїцидальні думки або дивовижні 
думки (див. розділ 4 «Можливі побічні ефекти») 

 
- якщо у Вас в анамнезі були судоми (припадки або напади) або якщо Ви 

приймаєте протисудомну терапію, наприклад карбамазепін, фенобарбітал та 
фенітоїн. Якщо Ви приймаєте будь-який з цих ліків, можливо, лікарю 
знадобиться перевірити рівень протисудомних препаратів у Вашій крові, щоб 



переконатися, що він не впливає на нього під час прийому Стокрин. Ваш лікар 
може призначити Вам інший протисудомний засіб. 

 
- якщо у Вас в анамнезі є захворювання печінки, включаючи активний 

хронічний гепатит.  Пацієнти з хронічним гепатитом B або C, які лікуються 
комбінованими антиретровірусними препаратами, мають більш високий ризик 
серйозних і потенційно небезпечних для життя проблем з печінкою. Ваш лікар 
може провести аналізи крові, щоб перевірити, наскільки добре працює Ваша 
печінка, або може перейти на інший препарат. Якщо у Вас тяжке 
захворювання печінки, не приймайте Стокрин (див. розділ 2 «Не 
приймайте Стокрин»). 

 
- якщо у Вас є серцеві захворювання, наприклад патологічний 

електричний сигнал, який називається подовженням інтервалу QT. 
 

• Після початку прийому Стокрину зверніть увагу на: 
 

- ознаки запаморочення, труднощі зі сном, сонливість, труднощі з 
концентрацією уваги або патологічні сни. Ці побічні ефекти можуть 
виникати в перші 1-2 дні лікування і зазвичай зникають через перші 2-4 тижні. 

 
- ознаки сплутаності свідомості, повільних думок і фізичних рухів, а також 

марення (помилкові переконання) або галюцинації (бачити або чути речі, 
які інші не бачать або не чують). Ці побічні ефекти можуть виникати через 
місяці або роки після початку терапії Стокрином. Якщо Ви помітили будь-які 
симптоми, повідомте про це лікаря. 

 
- будь-які ознаки шкірного висипу. Якщо Ви помітили будь-які ознаки 

сильного висипу з утворенням пухирів або лихоманкою, припиніть прийом 
Стокрин і негайно повідомте лікаря. Якщо у Вас виникли висипання під час 
прийому іншого ННІЗТ, у Вас може бути більший ризик отримати висип при 
застосуванні Стокрину. 

 
- будь-які ознаки запалення або інфекції. У деяких пацієнтів із запущеною 

ВІЛ-інфекцією (СНІД) та опортуністичною інфекцією в анамнезі ознаки та 
симптоми запалення від попередніх інфекцій можуть виникати незабаром 
після початку лікування проти ВІЛ. Вважається, що ці симптоми пов'язані з 
покращенням імунної відповіді організму, що дозволяє організму боротися з 
інфекціями, які могли бути присутніми без явних симптомів. Повідомте свого 
лікаря, якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції. 
На додаток до опортуністичних інфекцій, аутоімунні розлади (стан, який 
виникає, коли імунна система атакує здорові тканини тіла) також можуть 
виникнути після того, як Ви почнете приймати ліки для лікування ВІЛ-
інфекції. Аутоімунні розлади можуть виникнути через багато місяців після 
початку лікування. Якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції або інші 
симптоми, такі як м’язова слабкість, слабкість, що починається в руках і ногах 
і рухається до тулуба, серцебиття, тремор або гіперактивність, негайно 
повідомте свого лікаря, щоб отримати необхідне лікування. 

 
- проблеми з кістками. У деяких пацієнтів, які приймають комбіновану 

антиретровірусну терапію, може розвинутися захворювання кісток, яке 
називається остеонекрозом (загибель кісткової тканини, викликана втратою 
кровопостачання кістки). Тривалість комбінованої антиретровірусної терапії, 
застосування кортикостероїдів, вживання алкоголю, тяжка імуносупресія, 
високий індекс маси тіла, серед іншого, можуть бути одними з багатьох 
факторів ризику розвитку цього захворювання. Ознаками остеонекрозу є 



скутість суглобів, ломота (особливо в кульшовому, колінному та плечовому 
суглобах) і утруднення рухів. Якщо Ви помітили будь-який із цих симптомів, 
будь ласка, повідомте свого лікаря. 

 
Діти та підлітки 
Стокрин не рекомендується дітям віком до 3 років або з масою тіла менше 13 кг, оскільки він не 
був належним чином вивчений у цих пацієнтів. 
 
Інші лікарські препарати та Стокрин 
Не можна приймати Стокрин з деякими лікарськими засобами. Вони перераховані в розділі 
«Не приймайте Стокрин» на початку Розділу 2. Вони включають деякі поширені ліки та 
трав’яний засіб (звіробій), які можуть викликати серйозні взаємодії. 
 
Повідомте свого лікаря або фармацевта про будь-які інші ліки, які Ви приймаєте, нещодавно 
приймали або можете приймати. 
 
Стокрин може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами, включаючи рослинні препарати, такі 
як екстракт гінкго білоба. Як наслідок, кількість Стокрину або інших ліків у Вашій крові може 
бути порушена. Це може порушити належну дію ліків або погіршити будь-які побічні ефекти. У 
деяких випадках лікарю може знадобитися відкоригувати дозу або перевірити рівень крові. 
Важливо повідомити лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте будь-що з наступного: 
 
 Інші ліки, що використовуються для лікування ВІЛ-інфекції: 

- інгібітори протеази: дарунавір, індинавір, лопінавір/ритонавір, ритонавір, 
атазанавір, посилений ритонавіром, саквінавір або фосампренавір/саквінавір. Ваш 
лікар може розглянути питання про призначення Вам альтернативних ліків або зміни 
дози інгібіторів протеази. 

- маравірок 
- комбіновані таблетки, що містять ефавіренз, емтрицитабін та тенофовір, не слід 

приймати разом із Стокрином, якщо не рекомендовано лікарем, оскільки вона 
містить ефавіренз, діючу речовину Стокрину. 

 
 Ліки, які використовуються для лікування інфекції, викликаної вірусом гепатиту С: 

боцепревір, телапревір, симепревір, софосбувір/велпатасвір, глекапревір/пібрентасвір та 
софосбувір/велпатасвір/воксилапревір. 

 
 Ліки, що використовуються для лікування бактеріальних інфекцій, включаючи 

туберкульоз та комплекс mycobacterium avium, пов’язаний зі СНІДом: кларитроміцин, 
рифабутин, рифампіцин. Ваш лікар може розглянути можливість зміни дози або 
призначення альтернативного антибіотика. Крім того, Ваш лікар може призначити вищу 
дозу Стокрину. 

 
 Ліки, що використовуються для лікування грибкових інфекцій (протигрибкові 

засоби): 
- вориконазол. Стокрин може зменшити кількість вориконазолу у Вашій крові, а 

вориконазол може збільшити кількість Стокрину у Вашій крові. Якщо Ви приймаєте 
ці два препарати разом, дозу вориконазолу необхідно збільшити, а дозу ефавірензу – 
зменшити. Ви повинні спочатку проконсультуватися з лікарем. 

- ітраконазол. Стокрин може зменшити кількість ітраконазолу у Вашій крові. 
- позаконазол. Стокрин може зменшити кількість позаконазолу у Вашій крові. 

 
 Ліки, що використовуються для лікування малярії: 

- артеметер/люмефантрин: Стокрин може зменшити кількість 
артеметеру/люмефантрину у Вашій крові. 

- атоваквон/прогуаніл: Стокрин може зменшити кількість атоваквону/прогуанілу у 
Вашій крові. 



 
 Ліки, що використовуються для лікування судом/нападів (протисудомні засоби): 

карбамазепін, фенітоїн, фенобарбітал. Стокрин може зменшити або збільшити кількість 
протисудомних препаратів у Вашій крові. Карбамазепін може зменшити ймовірність дії 
Стокрину. Ваш лікар може призначити Вам інший протисудомний засіб. 

 
 Ліки, що використовуються для зниження рівня жирів у крові (також називаються 

статинами): аторвастатин, правастатин, симвастатин. Стокрин може зменшити кількість 
статинів у Вашій крові. Ваш лікар перевірить рівень холестерину та розгляне можливість 
зміни дози статину, якщо це необхідно. 

 
 Метадон (лікарський засіб, що використовується для лікування опіатної залежності): Ваш 

лікар може порекомендувати альтернативне лікування. 
 
 Сертралін (лікарський засіб, що використовується для лікування депресії): Вашому 

лікарю може знадобитися змінити дозу сертраліну. 
 
 Бупропіон (лікарський засіб, що використовується для лікування депресії або для того, 

щоб допомогти Вам кинути палити): Вашому лікарю може знадобитися змінити дозу 
бупропіону. 

 
 Дилтіазем або подібні ліки (так звані блокатори кальцієвих каналів, які зазвичай 

використовуються для лікування високого кров'яного тиску або серцевих проблем): 
Коли Ви починаєте приймати Стокрин, Вашому лікарю може знадобитися відкоригувати 
дозу блокатора кальцієвих каналів. 

 
 Імунодепресанти, такі як циклоспорин, сиролімус або такролімус (ліки, що 

використовуються для запобігання відторгнення трансплантата органу): Коли Ви 
починаєте або припиняєте приймати Стокрин, Ваш лікар буде уважно стежити за рівнем 
імунодепресанта у плазмі крові та, можливо, знадобиться відкоригувати його дозу. 

 
 Гормональні контрацептиви, такі як протизаплідні таблетки, ін'єкційний 

контрацептив (наприклад, Депо-Провера) або контрацептивний імплант (наприклад, 
Імпланон): Ви також повинні використовувати надійний бар’єрний метод контрацепції 
(див. Вагітність, годування груддю та фертильність). Стокрин може зменшити 
ефективність гормональних контрацептивів. Повідомлялось про вагітність у жінок, які 
приймали Стокрин під час використання протизаплідного імплантату, хоча не 
встановлено, що терапія Стокрин спричинила неефективності контрацептиву. 

 
 Варфарин або аценокумарол (ліки, що використовуються для зниження згортання крові): 

Вашому лікарю може знадобитися відкоригувати дозу варфарину або аценокумаролу. 
 
 Екстракти гінкго білоба (рослинний препарат) 
 
 Ліки, що впливають на серцевий ритм: 

- Ліки, які використовуються для лікування порушень серцевого ритму, 
наприклад флекаїнід або метопролол. 

- Ліки, які використовуються для лікування депресії, наприклад іміпрамін, 
амітриптилін або кломіпрамін. 

- Антибіотики, у тому числі наступних видів: макроліди, фторхінолони або імідазол. 
 

 Метамізол (лікарський засіб, що використовується для лікування болю та гарячки). 
 

Прийом Стокрину з їжею та напоями 
Прийом Стокрину натще може зменшити небажані ефекти. При прийомі Стокрин слід уникати 
вживання грейпфрутового соку. 



 
Вагітність і лактація 
Жінки не повинні вагітніти під час лікування Стокрином і протягом 12 тижнів після такого 
лікування. Ваш лікар може вимагати від Вас пройти тест на вагітність, щоб переконатися, що 
Ви не вагітні, перш ніж почати лікування Стокрином. 
 
Якщо Ви можете завагітніти під час прийому Стокрину, Вам потрібно використовувати 
надійну форму бар’єрної контрацепції (наприклад, презерватив) з іншими методами 
контрацепції, включаючи пероральні (таблетки) або інші гормональні контрацептиви 
(наприклад, імплантати, ін’єкції). Ефавіренз може залишатися у Вашій крові деякий час після 
припинення терапії. Тому слід продовжувати використовувати засоби контрацепції, як зазначено 
вище, протягом 12 тижнів після припинення прийому Стокрину. 
 
Повідомте лікаря, якщо Ви вагітні або плануєте вагітність. Якщо Ви вагітні, Ви повинні 
приймати Стокрин лише в тому випадку, якщо Ви та Ваш лікар вирішите, що це однозначно 
необхідно. Зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта, перш ніж приймати будь-які 
ліки. 
 
Серйозні вроджені вади спостерігалися у ненароджених тварин і у дітей від жінок, які під час 
вагітності отримували ефавіренз або комбінований препарат, що містить ефавіренз, 
емтрицитабін і тенофовір. Якщо Ви приймали Стокрин або комбіновані таблетки, що містять 
ефавіренз, емтрицитабін і тенофовір під час вагітності, Ваш лікар може попросити регулярно 
здавати аналізи крові та робити інші діагностичні тести для контролю розвитку Вашої дитини. 
 
Ви не повинні годувати дитину груддю, якщо приймаєте Стокрин. 
 
Водіння автотранспорту та робота з механізмами 
Стокрин містить ефавіренз і може викликати запаморочення, порушення концентрації 
уваги та сонливість.  
Якщо Ви відчуваєте такі симптоми, не керуйте автомобілем і не користуйтеся будь-якими 
інструментами або механізмами. 
 
В кожній добовій дозі Стокрину 600 мг міститься лактоза. 
Якщо Ваш лікар повідомив, що у Вас непереносимість до деяких цукрів, просимо звернутися до 
лікаря перед початком прийому препарату. Особи з цими захворюваннями можуть приймати 
Стокрин пероральний розчин, який не містить лактози.  
 
Стокрин 600 мг містить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоля натрію (23 мг) за 1 дозу, тобто можна вважати, що цей 
препарат практично «не містить натрію». 
 
 
3. Як приймати препарат Стокрин 
 
Завжди застосовуйте препарат точно, як сказав Вам лікар або фармацевт. Проконсультуйтеся з 
лікарем або фармацевтом, якщо Ви не впевнені. Ваш лікар надасть Вам інструкції щодо 
правильного дозування. 
 
• Доза для дорослих становить 600 мг 1 раз на добу. 
• Дозу Стокрину може знадобитися збільшити або зменшити, якщо Ви також приймаєте 

деякі ліки (див. розділ «Інші лікарські препарати та Стокрин»).  
• Стокрин призначений для перорального застосування. Стокрин рекомендується приймати 

натщесерце, бажано перед сном. Таким чином можна зменшити деякі побічні ефекти 
(наприклад, запаморочення, сонливість). Натщесерце зазвичай визначається як за 1 годину 
до або через 2 години після їжі. 

• Рекомендується ковтати таблетку цілою, запиваючи водою. 



• Стокрин необхідно приймати щодня. 
• Стокрин ніколи не слід застосовувати окремо для лікування ВІЛ. Стокрин необхідно 

приймати разом з іншими ліками, які діють проти вірусу ВІЛ. 
 
Застосування у дітей та підлітків 
• Доза для дітей з масою тіла 40 кг або більше становить 600 мл один раз на добу. 
• Доза для дітей з масою тіла менше 40 кг розраховується за масою тіла та приймається один 

раз на добу, як показано нижче: 
 

Вага тіла Стокрин  
кг Доза (мг)* 

13 - < 15 200 
15 - < 20 250 
20 - < 25 300 

25 - < 32,5 350 
32,5 до <40 400 

∗ Доступні таблетки Стокрин 50 мг, 200 мг та 600 мг, вкриті плівковою оболонкою. 
 
Якщо Ви прийняли більше препарату Стокрин, ніж належить  
Якщо Ви прийняли занадто велику дозу Стокрину, зверніться за порадою до лікаря або до 
найближчого відділення невідкладної допомоги. Тримайте при собі контейнер з ліками, щоб Ви 
могли легко описати, що Ви прийняли. 
 
Якщо Ви забули прийняти Стокрин 
Намагайтеся не пропускати дозу. Якщо Ви все-таки пропустили прийом, прийміть наступну 
дозу якомога швидше, але не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати забуту дозу. Якщо 
Вам потрібна допомога у плануванні найкращого часу для прийому ліків, зверніться до лікаря 
або фармацевта. 
 
Якщо Ви припинили прийом Стокрину 
Коли Ваш запас Стокрину почне вичерпуватися, отримайте більше від свого лікаря або 
фармацевта. Це дуже важливо, оскільки кількість вірусу може почати збільшуватися, якщо 
припиняти ліки навіть на короткий час. Тоді вірус може стати важче лікувати. 
 
У разі виникнення подальших питань щодо застосування даного препарату, задавайте їх Вашому 
лікарю, фармацевту або медсестрі. 
 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Подібно до інших препаратів цей лікарський препарат може викликати побічні ефекти, хоча і не 
у всіх. Під час лікування ВІЛ-інфекції не завжди можна визначити, чи спричинені деякі небажані 
ефекти Стокрину або інші ліки, які Ви приймаєте одночасно, чи сама хвороба ВІЛ. 
 
Під час терапії ВІЛ може спостерігатися збільшення ваги та підвищення рівня ліпідів і глюкози 
в крові. Частково це пов’язано з відновленням здоров’я та способу життя, а у випадку ліпідів 
крові іноді з самими ліками від ВІЛ. Ваш лікар перевірить ці зміни. 
 
Найпомітнішими небажаними ефектами, про які повідомлялося при застосуванні Стокрину у 
комбінації з іншими препаратами проти ВІЛ, є висипання на шкірі та симптоми з боку нервової 
системи.  
 
При появі висипу слід проконсультуватися з лікарем, оскільки деякі висипання можуть бути 
серйозними; проте більшість випадків висипу зникають без будь-яких змін у лікуванні 
Стокрином. Висипання частіше зустрічалися у дітей, ніж у дорослих, які отримували Стокрин. 



 
Симптоми з боку нервової системи, як правило, з’являються на початку лікування, але зазвичай 
зменшуються протягом перших кількох тижнів. В одному дослідженні симптоми з боку нервової 
системи часто виникали протягом перших 1-3 годин після прийому дози. Якщо Ви відчуваєте 
такі симптоми, Ваш лікар може запропонувати Вам приймати Стокрин перед сном або 
натщесерце. Деякі пацієнти мають більш серйозні симптоми, які можуть вплинути на настрій або 
здатність ясно мислити. Деякі пацієнти насправді покінчили життя самогубством. Ці проблеми, 
як правило, частіше виникають у тих, хто має в анамнезі психічні захворювання. Крім того, деякі 
симптоми з боку нервової системи (наприклад, сплутаність свідомості, сповільнені думки і рухи, 
а також марення [помилкові переконання] або галюцинації [бачити або чути те, що інші не бачать 
або не чують]) можуть виникати через місяці або роки після початку терапії Стокрином. Завжди 
негайно повідомте свого лікаря, якщо у Вас виникли ці симптоми або будь-які побічні ефекти 
під час прийому Стокрин. 
 
Повідомте свого лікаря, якщо Ви помітили будь-який із небажаних явищ. 
 
Дуже часто (вражає більше 1 користувача з 10) 
- шкірний висип 
 
Часто (вражає 1 - 10 користувачів з 100) 
- аномальні сни, труднощі з концентрацією уваги, запаморочення, головний біль, труднощі 

зі сном, сонливість, проблеми з координацією або рівновагою 
- біль у шлунку, діарея, нудота (нудота), блювота 
- свербіж 
- втома 
- відчуття тривоги, депресії 
Можуть бути наступні патологічні лабораторні показники: 
- підвищена кількість печінкових ферментів у крові. 
- підвищення рівня тригліцеридів (жирних кислот) у крові 
 
Нечасто (вражає 1 - 10 користувачів з 1000) 
- нервозність, безпам'ятність, сплутаність свідомості, напади (судоми), ненормальні думки 
- нечіткість зору 
- відчуття запаморочення або хитання (вертиго) 
- біль у животі (шлунку), викликаний запаленням підшлункової залози 
- алергічна реакція (підвищена чутливість), яка може спричинити тяжкі шкірні реакції 

(мультиформна еритема, синдром Стівенса Джонсона) 
- пожовтіння шкіри або очей, свербіж або біль у животі (шлунку), викликані запаленням 

печінки 
- збільшення молочних залоз у чоловіків 
- гнівна поведінка, зміна настрою, бачення або чуття речей, яких насправді немає 

(галюцинації), манія (психічний стан, що характеризується епізодами надмірної 
активності, збудженість або дратівливості), параноя, суїцидальні думки, кататонія (стан, 
при якому пацієнт стає нерухомим і безмовний на деякий час) 

- свист, дзвін або інший постійний шум у вухах 
- тремор (тремтіння) 
- гіперемія 
Можуть бути наступні патологічні лабораторні показники: 
- підвищення рівня холестерину в крові 
 
Рідко (вражає 1 - 10 користувачів з 10000) 
- свербляча висипка, викликана реакцією на сонячне світло 
- При застосуванні ефавірензу виникала печінкова недостатність, яка в деяких випадках 

призводила до смерті або трансплантації печінки. Більшість випадків спостерігалися у 
пацієнтів, які вже мали захворювання печінки, але було кілька повідомлень про пацієнтів 
без жодного захворювання печінки. 



- незрозуміле почуття тривоги, не пов’язане з галюцинаціями, але може бути важко мислити 
чітко або розумно 

- суїцид 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
Якщо у Вас виникнуть побічні реакції, зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. Сюди 
включені і можливі побічні ефекти, які не перераховані в даному листку-вкладиші. Ви можете 
повідомляти про побічні реакції за допомогою національної системи звітності, яка наведена в 
Додатку V Повідомляючи про побічні ефекти, Ви можете допомогти надати більше інформації 
про безпеку цього лікарського засобу. 
 
 
5. Як зберігати препарат Стокрин 
 
Зберігати цей лікарський препарат поза увагою та в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі та 
на упаковці після EXP. Дата закінчення терміну придатності – останній день зазначеного місяця. 
 
Не викидайте будь-які невикористані лікарські засоби у побутові відходи або у стічні води. 
Дізнайтеся у Вашого фармацевта, куди викидати лікарський препарат, який Вам більше не 
потрібен. Ці заходи допоможуть захистити довкілля. 
 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що містить Стокрин 
• Кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою, Стокрину містить 600 мг активної 
речовини ефавірензу. 
• Інші компоненти таблетки-ядра: кроскармелоза натрію, мікрокристалічна целюлоза, 

натрію лаурилсульфат, гідроксипропілцелюлоза, лактози моногідрат та магнію стеарат. 
• Плівкове покриття містить: гіпромелоза (Е464), титану діоксид (Е171), макрогол 400, 

жовтий оксид заліза (Е172) і карнаубський віск.  
 
Як виглядає Стокрин та вміст упаковки 
Форма випуску - Стокрин таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 600 мг, у флаконі 30 
таблеток. 
 
Власник реєстраційного посвідчення  
 

Виробник  

Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди 
Ваардервег 39 Ваардервег 39 
2031 БН Хаарелм, Постбас 581 
Нідерланди 2003 ПС Хаарлем 
 Нідерланди 

 
За необхідності подальшої інформації щодо даного лікарського препарату просимо зв'язатися з 
місцевим представником 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 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


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 
Бристол-Майерс Сквибб ГмбХ & ко. КГаА 
Tел: +49 89 121 42-0 
 

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 
Бристол-Майерс Сквибб, С.А 
Tел: +34 91 456 53 00 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

Франція 
Бристол-Майерс Сквибб, Сарл 
Tел: +33 (0)1 58 83 84 96 
 

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 
Бристол-Майерс Сквибб Фармасьютікалз 
Тел: +353 (0)1 483 3625 
 

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 
Бристол-Майерс Сквибб С.р.Л. 
Tел: +39 06 50 39 61 
 

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) 
Бристол-Майерс Сквибб Фармасьютікалз Лтд. 
Тел: +44 (0800) 731 1736 
 

 
Остання зміна схвалення даного листка-вкладиша:  
 
Інші джерела інформації 
 
Детальна інформація про цей препарат доступна на сайті Європейського агентства лікарських 
препаратів: http://www.ema.europa.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Стокрин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг  
ефавіренз 

 
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 лікарський засіб призначений лише для Вас. Не передавайте його іншим. Препарат 

може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо у вас з нею однакові симптоми. 
• Якщо у Вас виникнуть 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. 

 
Зміст листка-вкладиша 
 
1. Що таке Стокрин і для чого він застосовується 
2. Що Вам необхідно знати перед використанням препарату Стокрин 
3. Як застосовувати препарат Стокрин 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Стокрин 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке Стокрин і для чого він використовується 
 
Стокрин, який містить діючу речовину ефавіренз, належить до класу антиретровірусних 
препаратів, які називаються ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази (ННІЗТ). 
Це антиретровірусний препарат, який бореться з інфекцією вірусу імунодефіциту людини 
(ВІЛ), зменшуючи кількість вірусу в крові. Застосовується у дорослих, підлітків та дітей від 3 
років і старше. 
 
Ваш лікар призначив Вам Стокрин, оскільки у Вас ВІЛ-інфекція. Стокрин, що приймається в 
комбінації з іншими антиретровірусними препаратами, знижує кількість вірусу в крові. Це 
зміцнить Вашу імунну систему та знизить ризик розвитку захворювань, пов’язаних із ВІЛ-
інфекцією. 
 
 
2. Що Вам необхідно знати перед використанням препарату Стокрин 
 
Не приймати Стокрин 
• якщо у Вас алергія на ефавіренз або будь-який з інших інгредієнтів цього лікарського 

засобу (перераховані в розділі 6). Зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта. 
 
• якщо у Вас печінкова недостатність тяжкого ступеня. 

 
• якщо у Вас є захворювання серця, наприклад зміни ритму або частоти серцевих 

скорочень, уповільнене серцебиття або важкі серцеві захворювання. 
 
• якщо хтось із членів Вашої родини (батьки, дідусі, бабусі, брати чи сестри) раптово 

помер через серцеві проблеми або народився з проблемами серця.  
 



• якщо Ваш лікар сказав Вам, що у Вашій крові високий або низький рівень електролітів, 
наприклад, калій або магній. 

• якщо Ви зараз приймаєте будь-які з наведених нижче ліків (див. також «Інші лікарські 
препарати та Стокрин»):  

- астемізол і терфенадин (лікування симптомів алергії)   
- бепридил (лікування захворювань серця) 
- цизаприд (лікування печії) 
- алкалоїди ріжків (наприклад, ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін і 

метилергоновін) (лікування мігрені та кластерного головного болю) 
- мідазолам або триазолам (щоб допомогти заснути) 
- пімозид, іміпрамін, амітриптилін або кломіпрамін (для лікування деяких 

психічних розладів)звіробій (Hypericum perforatum) (рослинний препарат для 
лікування депресії та тривоги), 

- флекаїнід, метопролол (для лікування нерегулярної частоти серцевих 
скорочень) 

- деякі антибіотики (макроліди, фторхінолони, імідазол)  
- триазолові протигрибкові засоби 
- деякі протималярійні засоби  
- метадон (для лікування опіатної залежності) 
- елбасвір/гразопревір 

 
Якщо Ви приймаєте будь-які з цих ліків, негайно повідомте лікаря. Прийом цих ліків разом 
із Стокрином може призвести до серйозних та/або небезпечних для життя побічних ефектів або 
зупинити належну дію препарату Стокрин. 
 
Особливості застосування 
Порадьтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати Стокрин 
 
• Препарат Стокрин необхідно приймати разом з іншими ліками, які діють проти 

вірусу ВІЛ. Якщо лікування препаратом Стокрин розпочато через те, що Ваше поточне 
лікування не запобігає розмноженню вірусу, необхідно одночасно розпочати інший 
препарат, який Ви раніше не приймали. 

 
• Ви все ще можете заразитися ВІЛ під час прийому цього препарату, хоча ефективна 

антиретровірусна терапія знижує ризик. Важливо вжити запобіжних заходів, щоб 
уникнути зараження інших людей через статевий контакт або переливання крові. 
Обговоріть зі своїм лікарем запобіжні заходи, необхідні, щоб уникнути інфікування 
інших людей. Цей препарат не є ліками від ВІЛ-інфекції, і Ви можете продовжувати 
хворіти на інфекції або інші захворювання, пов’язані з ВІЛ-інфекцією.. 

 
• Ви повинні залишатися під наглядом лікаря під час прийому Стокрин. 
 
• Повідомте лікаря: 
 

- якщо у Вас в анамнезі були психічні захворювання, включаючи депресію, 
або зловживання психоактивними речовинами або алкоголем. Негайно 
повідомте лікаря, якщо у Вас є депресія, суїцидальні думки або дивовижні 
думки (див. розділ 4 «Можливі побічні ефекти») 

 
- якщо у Вас в анамнезі були судоми (припадки або напади) або якщо Ви 

приймаєте протисудомну терапію, наприклад карбамазепін, фенобарбітал та 
фенітоїн. Якщо Ви приймаєте будь-який з цих ліків, можливо, лікарю 
знадобиться перевірити рівень протисудомних препаратів у Вашій крові, щоб 
переконатися, що він не впливає на нього під час прийому Стокрин. Ваш 
лікар може призначити Вам інший протисудомний засіб. 



 
- якщо у Вас в анамнезі є захворювання печінки, включаючи активний 

хронічний гепатит. Пацієнти з хронічним гепатитом B або C, які лікуються 
комбінованими антиретровірусними препаратами, мають більш високий 
ризик серйозних і потенційно небезпечних для життя проблем з печінкою. 
Ваш лікар може провести аналізи крові, щоб перевірити, наскільки добре 
працює Ваша печінка, або може перейти на інший препарат. Якщо у Вас 
тяжке захворювання печінки, не приймайте Стокрин (див. розділ 2 «Не 
приймайте Стокрин»). 

 
-  якщо у Вас є серцеві захворювання, наприклад патологічний 

електричний сигнал, який називається подовженням інтервалу QT. 
 

• Після початку прийому препарату Стокрину зверніть увагу на: 
 

- ознаки запаморочення, труднощі зі сном, сонливість, труднощі з 
концентрацією уваги або патологічні сни. Ці побічні ефекти можуть 
виникати в перші 1-2 дні лікування і зазвичай зникають через перші 2-4 
тижні. 

 
- ознаки сплутаності свідомості, повільних думок і фізичних рухів, а також 

марення (помилкові переконання) або галюцинації (бачити або чути 
речі, які інші не бачать або не чують). Ці побічні ефекти можуть виникати 
через місяці або роки після початку терапії Стокрином. Якщо Ви помітили 
будь-які симптоми, повідомте про це лікаря. 

 
- будь-які ознаки шкірного висипу. Якщо Ви помітили будь-які ознаки 

сильного висипу з утворенням пухирів або лихоманкою, припиніть прийом 
Стокрин і негайно повідомте лікаря. Якщо у Вас виникли висипання під час 
прийому іншого ННІЗТ, у Вас може бути більший ризик отримати висип при 
застосуванні Стокрину. 

 
- будь-які ознаки запалення або інфекції. У деяких пацієнтів із запущеною 

ВІЛ-інфекцією (СНІД) та опортуністичною інфекцією в анамнезі ознаки та 
симптоми запалення від попередніх інфекцій можуть виникати незабаром 
після початку лікування проти ВІЛ. Вважається, що ці симптоми пов'язані з 
покращенням імунної відповіді організму, що дозволяє організму боротися з 
інфекціями, які могли бути присутніми без явних симптомів. Повідомте свого 
лікаря, якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції. 
На додаток до опортуністичних інфекцій, аутоімунні розлади (стан, який 
виникає, коли імунна система атакує здорові тканини тіла) також можуть 
виникнути після того, як Ви почнете приймати ліки для лікування ВІЛ-
інфекції. Аутоімунні розлади можуть виникнути через багато місяців після 
початку лікування. Якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції або інші 
симптоми, такі як м’язова слабкість, слабкість, що починається в руках і 
ногах і рухається до тулуба, серцебиття, тремор або гіперактивність, негайно 
повідомте свого лікаря, щоб отримати необхідне лікування. 

 
- проблеми з кістками. У деяких пацієнтів, які приймають комбіновану 

антиретровірусну терапію, може розвинутися захворювання кісток, яке 
називається остеонекрозом (загибель кісткової тканини, викликана втратою 
кровопостачання кістки). Тривалість комбінованої антиретровірусної терапії, 
застосування кортикостероїдів, вживання алкоголю, тяжка імуносупресія, 
високий індекс маси тіла, серед іншого, можуть бути одними з багатьох 
факторів ризику розвитку цього захворювання. Ознаками остеонекрозу є 
скутість суглобів, ломота (особливо в кульшовому, колінному та плечовому 



суглобах) і утруднення рухів. Якщо Ви помітили будь-який із цих симптомів, 
будь ласка, повідомте свого лікаря. 

 
Діти та підлітки 
Препарат Стокрин не рекомендується застосовувати дітям віком до 3 років або з масою тіла 
менше 13 кг, оскільки він не був належним чином вивчений у цих пацієнтів. 
 
Інші лікарські засоби та Стокрин 
Не можна приймати Стокрин з деякими лікарськими засобами. Вони перераховані в 
розділі «Не приймайте Стокрин» на початку Розділу 2. Вони включають деякі поширені ліки 
та трав’яний засіб (звіробій), які можуть викликати серйозні взаємодії. 
 
Повідомте свого лікаря або фармацевта про будь-які інші лікарські засоби, які Ви приймаєте, 
нещодавно приймали або можете приймати. 
 
Препарат Стокрин може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами, включаючи рослинні 
препарати, такі як екстракт гінкго білоба. Як наслідок, кількість Стокрину або інших ліків у 
Вашій крові може бути порушена. Це може порушити належну дію ліків або погіршити будь-
які побічні ефекти. У деяких випадках лікарю може знадобитися відкоригувати дозу або 
перевірити рівень крові. Важливо повідомити лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте 
будь-що з наступного: 
 
 Інші ліки, що використовуються для лікування ВІЛ-інфекції: 

- інгібітори протеази: дарунавір, індинавір, лопінавір/ритонавір, ритонавір, 
атазанавір, посилений ритонавіром, саквінавір або фосампренавір/саквінавір. Ваш 
лікар може розглянути питання про призначення Вам альтернативних ліків або 
зміни дози інгібіторів протеази. 

- маравірок 
- комбіновані таблетки, що містять ефавіренз, емтрицитабін та тенофовір, не слід 

приймати разом із Стокрином, якщо не рекомендовано лікарем, оскільки вона 
містить ефавіренз, діючу речовину Стокрину. 

 
 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування інфекції, викликаної вірусом 

гепатиту С: боцепревір, телапревір, симепревір, софосбувір/велпатасвір, 
глекапревір/пібрентасвір та софосбувір/велпатасвір/воксилапревір. 

 
 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування бактеріальних інфекцій, 

включаючи туберкульоз та комплекс mycobacterium avium, пов’язаний зі СНІДом: 
кларитроміцин, рифабутин, рифампіцин. Ваш лікар може розглянути можливість зміни 
дози або призначення альтернативного антибіотика. Крім того, Ваш лікар може 
призначити вищу дозу Стокрину. 

 
 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування грибкових інфекцій 

(протигрибкові засоби): 
- вориконазол. Стокрин може зменшити кількість вориконазолу у Вашій крові, а 

вориконазол може збільшити кількість Стокрину у Вашій крові. Якщо Ви 
приймаєте ці два препарати разом, дозу вориконазолу необхідно збільшити, а дозу 
ефавірензу – зменшити. Ви повинні спочатку проконсультуватися з лікарем. 

- ітраконазол. Стокрин може зменшити кількість ітраконазолу у Вашій крові. 
- позаконазол. Стокрин може зменшити кількість позаконазолу у Вашій крові. 

 
 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування малярії: 

- артеметер/люмефантрин: Стокрин може зменшити кількість 
артеметеру/люмефантрину у Вашій крові. 

- атоваквон/прогуаніл: Стокрин може зменшити кількість атоваквону/прогуанілу у 
Вашій крові. 



 
 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування судом/нападів (протисудомні 

засоби): карбамазепін, фенітоїн, фенобарбітал. Стокрин може зменшити або збільшити 
кількість протисудомних препаратів у Вашій крові. Карбамазепін може зменшити 
ймовірність дії Стокрину. Ваш лікар може призначити Вам інший протисудомний засіб. 

 
 Лікарські засоби, що застосовуються для зниження рівня жирів у крові (також 

називаються статинами): аторвастатин, правастатин, симвастатин. Стокрин може 
зменшити кількість статинів у Вашій крові. Ваш лікар перевірить рівень холестерину та 
розгляне можливість зміни дози статину, якщо це необхідно. 

 
 Метадон (лікарський засіб, що використовується для лікування опіатної залежності): 

Ваш лікар може порекомендувати альтернативне лікування. 
 
 Сертралін (лікарський засіб, що використовується для лікування депресії): Вашому 

лікарю може знадобитися змінити дозу сертраліну. 
 
 Бупропіон (лікарський засіб, що використовується для лікування депресії або для того, 

щоб допомогти Вам кинути палити): Вашому лікарю може знадобитися змінити дозу 
бупропіону. 

 
 Дилтіазем або подібні лікарські засоби (так звані блокатори кальцієвих каналів, які 

зазвичай використовуються для лікування високого кров'яного тиску або серцевих 
проблем): Коли Ви починаєте приймати Стокрин, Вашому лікарю може знадобитися 
відкоригувати дозу блокатора кальцієвих каналів. 

 
 Імунодепресанти, такі як циклоспорин, сиролімус або такролімус (ліки, що 

використовуються для запобігання відторгнення трансплантата органу): Коли Ви 
починаєте або припиняєте приймати Stocrin, Ваш лікар буде уважно стежити за рівнем 
імунодепресанта у плазмі крові та, можливо, знадобиться відкоригувати його дозу. 

 
 Гормональні контрацептиви, такі як протизаплідні таблетки, ін'єкційний 

контрацептив (наприклад, Депо-Провера) або контрацептивний імплант 
(наприклад, Імпланон): Ви також повинні використовувати надійний бар’єрний метод 
контрацепції (див. Вагітність, годування груддю та фертильність). Стокрин може 
зменшити ефективність гормональних контрацептивів. Повідомлялось про вагітність у 
жінок, які приймали Стокрин під час використання протизаплідного імплантату, хоча не 
встановлено, що терапія Стокрин спричинила неефективності контрацептиву. 

 
 Варфарин або аценокумарол (ліки, що використовуються для зниження згортання 

крові): Вашому лікарю може знадобитися відкоригувати дозу варфарину або 
аценокумаролу. 

 
 Екстракти гінкго білоба (рослинний препарат) 
 
 Лікарські засоби, що впливають на серцевий ритм: 

- Лікарські засоби, які застосовуються для лікування порушень серцевого 
ритму, наприклад флекаїнід або метопролол. 

- Лікарські засоби, які застосовуються для лікування депресії, наприклад 
іміпрамін, амітриптилін або кломіпрамін. 

- Антибіотики, у тому числі наступних видів: макроліди, фторхінолони або імідазол. 
 

 Метамізол (лікарський засіб, що використовується для лікування болю та гарячки). 
 



Прийом Стокрину з їжею та напоями 
Прийом Стокрину натще може знизити ризик виникнення побічних ефектів. При прийомі 
Стокрин слід уникати вживання грейпфрутового соку. 
 
Вагітність і лактація 
Жінки не повинні вагітніти під час лікування препаратом Стокрином і протягом 12 
тижнів після завершення лікування препаратом. Ваш лікар може вимагати від Вас пройти 
тест на вагітність, щоб переконатися, що Ви не вагітні, перш ніж прозпочати лікування 
Стокрином. 
 
У разі, якщо Ви можете завагітніти під час прийому препарату Стокрину, Вам необхідно 
використовувати надійний метод  бар’єрної контрацепції (наприклад, презерватив) разом з 
іншими методами контрацепції, включаючи пероральні (таблетки) або інші гормональні 
контрацептиви (наприклад, імплантати, ін’єкції). Ефавіренз може залишатися у Вашій крові 
деякий час після припинення терапії. Тому слід продовжувати використовувати засоби 
контрацепції, як зазначено вище, протягом 12 тижнів після завершення лікування препаратом 
Стокрину. 
 
Повідомте лікаря, якщо Ви вагітні або плануєте вагітність. Якщо Ви вагітні, Ви повинні 
приймати Стокрин лише в тому випадку, якщо Ви та Ваш лікар приймете рішення, що це 
однозначно необхідно. Зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта, перш ніж 
приймати будь-які лікарські засоби. 
 
Серйозні вроджені вади спостерігалися у ненароджених тварин і у дітей віджінок, які під час 
вагітності отримували ефавіренз або комбінований препарат, що містить ефавіренз, 
емтрицитабін і тенофовір. Якщо Ви приймали Стокрин або комбіновані таблетки, що містять 
ефавіренз, емтрицитабін і тенофовір під час вагітності, Ваш лікар може попросити регулярно 
здавати аналізи крові та робити інші діагностичні тести для контролю розвитку Вашої дитини. 
 
Ви не повинні годувати дитину груддю, якщо приймаєте препарат Стокрин. 
 
Керування транспортними засобами та робота з механізмами 
Стокрин містить ефавіренз і  викликає запаморочення, порушення концентрації уваги та 
сонливість.  
Якщо Ви відчуваєте такі симптоми, не керуйте автомобілем і не користуйтеся будь-якими 
інструментами або механізмами. 
 
В кожній добовій дозі Стокрину 600 мг міститься лактоза 
Якщо Ваш лікар повідомив, що у Вас непереносимість до деяких цукрів, просимо звернутися 
до лікаря перед початком прийому препарату. Особи з цими захворюваннями можуть приймати 
Стокрин пероральний розчин, який не містить лактози.  
 
Стокрин 600 мг містить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоля натрію (23 мг) за 1 дозу, тобто можна вважати, що цей 
препарат практично «не містить натрію». 
 
 
3. Як застосовувати препарат Стокрин 
 
Завжди застосовуйте препарат точно, як сказав Вам лікар або фармацевт. Проконсультуйтеся з 
лікарем або фармацевтом, якщо Ви маєте сумніви. Ваш лікар надасть Вам інструкції щодо 
правильного дозування. 
 
• Доза для дорослих становить 600 мг 1 раз на добу. 
• Дозу препарату Стокрину може знадобитися збільшити або зменшити, якщо Ви також 

приймаєте деякі ліки (див. розділ «Інші лікарські препарати та Стокрин»). 



• Препарат Стокрин призначений для перорального застосування. Препарат Стокрин 
рекомендується приймати натщесерце, бажано перед сном. Таким чином можна 
зменшити деякі побічні ефекти (наприклад, запаморочення, сонливість). Натщесерце 
зазвичай визначається як за 1 годину до або через 2 години після їжі. 

• Рекомендується ковтати таблетку цілою, запиваючи водою. 
• Стокрин необхідно приймати щодня. 
• Стокрин ніколи не слід застосовувати окремо для лікування ВІЛ. Стокрин необхідно 

приймати разом з іншими ліками, які діють проти вірусу ВІЛ. 
 
Застосування у дітей та підлітків 
• Доза для дітей з масою тіла 40 кг і більше становить 600 мл один раз на добу. 
• Доза для дітей з масою тіла менше 40 кг розраховується за масою тіла та приймається 

один раз на добу, як показано нижче: 
 

Вага тіла Стокрин  
кг Доза (мг)* 

13 - < 15 200 
15 - < 20 250 
20 - < 25 300 

25 - < 32,5 350 
32,5 до <40 400 

∗ Доступні таблетки Стокрин 50 мг, 200 мг та 600 мг, вкриті плівковою оболонкою. 
 
Якщо Ви прийняли більше препарату Стокрин, ніж належить 
Якщо Ви прийняли занадто велику дозу Стокрину, зверніться за порадою до лікаря або до 
найближчого відділення невідкладної допомоги. Тримайте при собі контейнер з лікарськими 
засобами, щоб Ви могли легко описати, що Ви прийняли. 
 
Якщо Ви забули прийняти Стокрин 
Намагайтеся не пропускати дозу. Якщо Ви все-таки пропустили прийом, прийміть наступну 
дозу якомога швидше, але не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати забуту дозу. Якщо 
Вам потрібна допомога у плануванні найкращого часу для прийому ліків, зверніться до лікаря 
або фармацевта. 
 
Якщо Ви припинили прийом Стокрину 
Коли Ваш запас Стокрину почне вичерпуватися, отримайте його більше від свого лікаря або 
фармацевта. Це дуже важливо, оскільки кількість вірусу може почати збільшуватися, якщо 
припиняти ліки навіть на короткий час. Тоді вірус може стати важче лікувати. 
 
У разі виникнення подальших питань щодо застосування даного препарату, задавайте їх 
Вашому лікарю, фармацевту або медичній сестрі. 
 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Подібно до інших препаратів цей лікарський препарат може викликати побічні реакції, хоча і 
не у всіх. Під час лікування ВІЛ-інфекції не завжди можна визначити, чи спричинені деякі 
небажані ефекти Стокрину або інші ліки, які Ви приймаєте одночасно, чи сама хвороба ВІЛ. 
 
Під час терапії ВІЛ може спостерігатися збільшення ваги та підвищення рівня ліпідів і глюкози 
в крові. Частково це пов’язано з відновленням здоров’я та способу життя, а у випадку ліпідів 
крові іноді з самими ліками від ВІЛ. Ваш лікар перевірить ці зміни. 
 



Найпомітнішими небажаними реакціями, про які повідомлялося при застосуванні Стокрину у 
комбінації з іншими препаратами проти ВІЛ, є висипання на шкірі та симптоми з боку нервової 
системи.  
 
При появі висипу слід проконсультуватися з лікарем, оскільки деякі висипання можуть бути 
серйозними; проте більшість випадків висипу зникають без будь-яких змін у лікуванні 
Стокрином. Висипання частіше зустрічалися у дітей, ніж у дорослих, які отримували Стокрин. 
 
Симптоми з боку нервової системи, як правило, з’являються на початку лікування, але зазвичай 
зменшуються протягом перших кількох тижнів. В одному дослідженні симптоми з боку 
нервової системи часто виникали протягом перших 1-3 годин після прийому дози. Якщо Ви 
відчуваєте такі симптоми, Ваш лікар може запропонувати Вам приймати Стокрин перед сном 
або натщесерце. Деякі пацієнти мають більш серйозні симптоми, які можуть вплинути на 
настрій або здатність ясно мислити. Деякі пацієнти насправді покінчили життя самогубством. 
Ці проблеми, як правило, частіше виникають у тих, хто має в анамнезі психічні захворювання. 
Крім того, деякі симптоми з боку нервової системи (наприклад, сплутаність свідомості, 
сповільнені думки і рухи, а також марення [помилкові переконання] або галюцинації [бачити 
або чути те, що інші не бачать або не чують]) можуть виникати через місяці або роки після 
початку терапії Стокрином. Завжди негайно повідомте свого лікаря, якщо у Вас виникли ці 
симптоми або будь-які побічні ефекти під час прийому препарату Стокрин. 
 
Повідомте свого лікаря, якщо Ви помітили будь-який із небажаних явищ. 
 
Дуже часто (можуть виникати в більше, ніж 1 з 10 пацієнтів) 
- шкірний висип 
 
Часто (можуть виникати в 1 - 10 з 100 пацієнтів) 
- аномальні сни, труднощі з концентрацією уваги, запаморочення, головний біль, труднощі 

зі сном, сонливість, проблеми з координацією або рівновагою 
- біль у шлунку, діарея, нудота (нудота), блювота 
- свербіж 
- втома 
- відчуття тривоги, депресії 
Можуть бути наступні патологічні лабораторні показники: 
- підвищена кількість печінкових ферментів у крові. 
- підвищення рівня тригліцеридів (жирних кислот) у крові 
 
Нечасто (можуть виникати в 1 - 10 з 1000 пацієнтів) 
- нервозність, безпам'ятність, сплутаність свідомості, напади (судоми), ненормальні думки 
- нечіткість зору 
- відчуття запаморочення або хитання (вертиго) 
- біль у животі (шлунку), викликаний запаленням підшлункової залози 
- алергічна реакція (підвищена чутливість), яка може спричинити тяжкі шкірні реакції 

(мультиформна еритема, синдром Стівенса Джонсона) 
- пожовтіння шкіри або очей, свербіж або біль у животі (шлунку), викликані запаленням 

печінки 
- збільшення молочних залоз у чоловіків 
- гнівна поведінка, зміна настрою, бачення або чуття речей, яких насправді немає 

(галюцинації), манія (психічний стан, що характеризується епізодами надмірної 
активності, збудженість або дратівливості), параноя, суїцидальні думки, кататонія (стан, 
при якому пацієнт стає нерухомим і безмовний на деякий час) 

- свист, дзвін або інший постійний шум у вухах 
- тремор (тремтіння) 
- гіперемія 
Можуть бути наступні патологічні лабораторні показники: 
- підвищення рівня холестерину в крові 



 
Рідко (можуть виникати в 1 - 10 з 10000 пацієнтів) 
- свербляча висипка, викликана реакцією на сонячне світло 
- При застосуванні ефавірензу виникала печінкова недостатність, яка в деяких випадках 

призводила до смерті або трансплантації печінки. Більшість випадків спостерігалися у 
пацієнтів, які вже мали захворювання печінки, але було кілька повідомлень про пацієнтів 
без жодного захворювання печінки. 

- незрозуміле почуття тривоги, не пов’язане з галюцинаціями, але може бути важко 
мислити чітко або розумно 

- суїцид 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникнуть побічні реакції, зверніться до лікаря, фармацевта або медичної сестри. 
Сюди включені і можливі побічні ефекти, які не перераховані в даному листку-вкладиші. Ви 
можете повідомляти про побічні реакції за допомогою національної системи звітності, яка 
наведена в Додатку V Повідомляючи про побічні ефекти, Ви можете допомогти надати більше 
інформації про безпеку цього лікарського засобу. 
 
 
5. Як зберігати препарат Стокрин 
 
Зберігати цей лікарський засіб в 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. 
 
 
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 містить Стокрин 
• Кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою, препарату Стокрину містить 50 мг 
активної речовини ефавірензу. 
• Інші компоненти таблетки-ядра: кроскармелоза натрію, мікрокристалічна целюлоза, 

натрію лаурилсульфат, гідроксипропілцелюлоза, лактози моногідрат та магнію стеарат. 
• Плівкове покриття містить: гіпромелоза (Е464), титану діоксид (Е171), макрогол 400, 

жовтий оксид заліза (Е172) і карнаубський віск. 
 
Зовнішній вигляд препарату Стокрин та вміст упаковки 
Форма випуску  препарату Стокрин таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 50 мг, у флаконі 
30 таблеток. 
 
Власник реєстраційного посвідчення  
Мерк Шарп і Доум Б.В. / Merck Sharp & 
Dohme B.V.  
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the 
Netherlands.  
 

Виробник  
Мерк Шарп і Доум Б.В. 
Ваардервег 39 
Постбас 581 
2003 ПС Хаарлем 
Нідерланди / 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
Postbus 581 
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За необхідності подальшої інформації щодо даного лікарського препарату просимо зв'язатися з 
місцевим представником 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 
Бристоль-Майерс Сквибб ГмбХ и Ко. КгаА 
(Bristol-Myers Squibb GmbH & CO. KgaA) 
Тел: +49 89 121 42 0 

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 
Брістоль-Майерс Сквіб, С.А. (Bristol-Myers 
Squibb, S.A.) 
Тел: +34 91 456 53 00 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z 
o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

  



Франція 
Брістоль-Майерс Сквіб Сарл. (Bristol-Myers 
Squibb Sarl.) 
Tел: + 33 (0) 1 58 83 84 96 
 

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 
Брістоль-Майерс Сквіб Фармасьютікалз ук 
(Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc) 
Tел: +353 (0)1 483 3625 

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 
Брістоль-Майерс Сквіб С.р.л. (Bristol-Myers 
Squibb S.r.l.) 
Tел: +39 06 50 39 61 

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) 
Брістоль-Майерс Сквіб Фармасьютікалз Лтд. 
(Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd.) 
Тел: +44 (0800) 731 1736 
 

  

 
Дата останнього перегляду листка-вкладишу: 
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препаратів: http://www.ema.europa.eu. 
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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Стокрин, таблетки вкриті плівковою оболонкою по 200 мг 
ефавіренз 

 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію.  
• Необхідно зберегти цей листок-вкладиш, щоб у разі потреби мати змогу прочитати його 

ще раз. 
• Якщо у Вас є будь-які питання, слід звернутися до лікаря, фармацевта або медсестри. 
• Цей медичний препарат призначений лише для Вас. Не передавайте його іншим. Він 

може нашкодити їм, навіть якщо їх ознаки захворювання схожі на Ваші. 
• Якщо у Вас виникнуть побічні реакції, зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. 

Сюди включені і можливі побічні ефекти, які не перераховані в даному листку-вкладиші. 
Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
1. Що таке Стокрин і для чого він застосовується 
2. Що Вам необхідно знати перед застосуванням препарату Стокрин 
3. Як приймати препарат Стокрин 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Стокрин 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке Стокрин і для чого він застосовується 
 
Стокрин, який містить діючу речовину ефавіренз, належить до класу антиретровірусних 
препаратів, які називаються ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази (ННІЗТ). 
Це антиретровірусний препарат, який бореться з інфекцією вірусу імунодефіциту людини 
(ВІЛ), зменшуючи кількість вірусу в крові. Застосовується у дорослих, підлітків та дітей від 3 
років і старше. 
 
Ваш лікар призначив Вам Стокрин, оскільки у Вас ВІЛ-інфекція. Стокрин, що приймається в 
комбінації з іншими антиретровірусними препаратами, знижує кількість вірусу в крові. Це 
зміцнить Вашу імунну систему та знизить ризик розвитку захворювань, пов’язаних із ВІЛ-
інфекцією. 
 
2. Що Вам необхідно знати перед застосуванням препарату Стокрин 
 
Не приймати Стокрин 
• якщо у Вас алергія на ефавіренз або будь-який з інших компонентів цього лікарського 

засобу (перераховані в розділі 6). Зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта. 
 
• якщо у Вас печінкова недостатність тяжкого ступеня. 

 
• якщо у Вас є захворювання серця, наприклад зміни ритму або частоти серцевих 

скорочень, уповільнене серцебиття або важкі серцеві захворювання. 
 
• якщо хтось із членів Вашої родини (батьки, дідусі, бабусі, брати чи сестри) раптово 

помер через проблеми із серцем або народився з проблемами серця.  
 
• якщо Ваш лікар сказав Вам, що у Вашій крові високий або низький рівень електролітів, 

наприклад, калій або магній. 



• якщо Ви зараз приймаєте будь-які з наведених нижче ліків (див. також «Інші лікарські 
препарати та Стокрин»):  

- астемізол і терфенадин (лікування симптомів алергії)   
- бепридил (лікування захворювань серця) 
- цизаприд (лікування печії) 
- алкалоїди ріжків (наприклад, ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін і 

метилергоновін) (лікування мігрені та кластерного головного болю) 
- мідазолам або триазолам (щоб допомогти заснути) 
- пімозид, іміпрамін, амітриптилін або кломіпрамін (для лікування деяких 

психічних розладів) 
- звіробій (Hypericum perforatum) (рослинний препарат для лікування депресії 

та тривоги)  
- флекаїнід, метопролол (для лікування нерегулярної частоти серцевих 

скорочень) 
- деякі антибіотики (макроліди, фторхінолони, імідазол)  
- триазолові протигрибкові засоби 
- деякі протималярійні засоби  
- метадон (для лікування опіатної залежності) 
- елбасвір/гразопревір 

 
Якщо Ви приймаєте будь-які з цих ліків, негайно повідомте лікаря. Прийом цих ліків разом 
із Стокрином може призвести до серйозних та/або небезпечних для життя побічних ефектів або 
зупинити належну дію Стокрин. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати Стокрин 
 
• Стокрин необхідно приймати разом з іншими ліками, які діють проти вірусу ВІЛ. 

Якщо лікування препаратом Стокрин розпочато через те, що Ваше поточне лікування не 
запобігає розмноженню вірусу, необхідно одночасно розпочати прийом іншого 
препарату, який Ви раніше не приймали. 

 
• Ви все ще можете заразитися ВІЛ під час прийому цього препарату, хоча ефективна 

антиретровірусна терапія знижує ризик. Важливо вжити запобіжних заходів, щоб 
уникнути зараження інших людей через статевий контакт або переливання крові. 
Обговоріть зі своїм лікарем запобіжні заходи, необхідні, щоб уникнути інфікування 
інших людей. Цей препарат не є ліками від ВІЛ-інфекції, і у Вас можуть продовжуватися 
інфекції або інші захворювання, пов’язані з ВІЛ-інфекцією. 

 
• Ви повинні залишатися під наглядом лікаря під час прийому Стокрин. 
 
• Повідомте лікаря: 
 

- якщо у Вас в анамнезі були психічні захворювання, включаючи депресію, 
або зловживання психоактивними речовинами або алкоголем. Негайно 
повідомте лікаря, якщо у Вас є депресія, суїцидальні думки або дивні думки 
(див. розділ 4 «Можливі побічні ефекти») 

 
- якщо у Вас в анамнезі були судоми (припадки або напади) або якщо Ви 

приймаєте протисудомну терапію, наприклад карбамазепін, фенобарбітал та 
фенітоїн. Якщо Ви приймаєте будь-який з цих ліків, можливо, лікарю 
знадобиться перевірити рівень протисудомних препаратів у Вашій крові, щоб 
переконатися, що він не впливає на нього під час прийому Стокрин. Ваш 
лікар може призначити Вам інший протисудомний засіб. 

 



- якщо у Вас в анамнезі є захворювання печінки, включаючи активний 
хронічний гепатит.  Пацієнти з хронічним гепатитом B або C, які лікуються 
комбінованими антиретровірусними препаратами, мають більш високий 
ризик серйозних і потенційно небезпечних для життя проблем з печінкою. 
Ваш лікар може провести аналізи крові, щоб перевірити, наскільки добре 
працює Ваша печінка, або може перейти на інший препарат. Якщо у Вас 
тяжке захворювання печінки, не приймайте Стокрин (див. розділ 2 «Не 
приймайте Стокрин»). 

 
- якщо у Вас є серцеві захворювання, наприклад патологічний 

електричний сигнал, який називається подовженням інтервалу QT. 
 

• Після початку прийому Стокрину зверніть увагу на: 
 

- ознаки запаморочення, труднощі зі сном, сонливість, труднощі з 
концентрацією уваги або патологічні сни. Ці побічні реакції можуть 
виникати в перші 1-2 дні лікування і зазвичай зникають через перші 2-4 
тижні. 

 
- ознаки сплутаності свідомості, повільних думок і фізичних рухів, а також 

марення (помилкові переконання) або галюцинації (бачити або чути 
речі, які інші не бачать або не чують). Ці побічні реакції можуть виникати 
через місяці або роки після початку терапії Стокрином. Якщо Ви помітили 
будь-які симптоми, повідомте про це лікаря. 

 
- будь-які ознаки шкірного висипу. Якщо Ви помітили будь-які ознаки 

сильного висипу з утворенням пухирів або лихоманкою, припиніть прийом 
препарату Стокрин і негайно повідомте лікаря. Якщо у Вас виникли 
висипання під час прийому іншого ННІЗТ, у Вас може бути більший ризик 
отримати висип при застосуванні Стокрину. 

 
- будь-які ознаки запалення або інфекції. У деяких пацієнтів із запущеною 

ВІЛ-інфекцією (СНІД) та опортуністичною інфекцією в анамнезі ознаки та 
симптоми запалення від попередніх інфекцій можуть виникати незабаром 
після початку лікування проти ВІЛ. Вважається, що ці симптоми пов'язані з 
покращенням імунної відповіді організму, що дозволяє організму боротися з 
інфекціями, які могли бути присутніми без явних симптомів. Повідомте 
негайно свого лікаря, якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції. 
На додаток до опортуністичних інфекцій, аутоімунні розлади (стан, який 
виникає, коли імунна система атакує здорові тканини тіла) також можуть 
виникнути після того, як Ви почнете приймати ліки для лікування ВІЛ-
інфекції. Аутоімунні розлади можуть виникнути через багато місяців після 
початку лікування. Якщо Ви помітили будь-які симптоми інфекції або інші 
симптоми, такі як м’язова слабкість, слабкість, що починається в руках і 
ногах і рухається до тулуба, серцебиття, тремор або гіперактивність, негайно 
повідомте свого лікаря, щоб отримати необхідне лікування. 

 
- проблеми з кістками. У деяких пацієнтів, які приймають комбіновану 

антиретровірусну терапію, може розвинутися захворювання кісток, яке 
називається остеонекрозом (загибель кісткової тканини, викликана втратою 
кровопостачання кістки). Тривалість комбінованої антиретровірусної терапії, 
застосування кортикостероїдів, вживання алкоголю, тяжка імуносупресія, 
високий індекс маси тіла, серед іншого, можуть бути одними з багатьох 
факторів ризику розвитку цього захворювання. Ознаками остеонекрозу є 
скутість суглобів, ломота (особливо в кульшовому, колінному та плечовому 



суглобах) і утруднення рухів. Якщо Ви помітили будь-який із цих симптомів, 
будь ласка, повідомте свого лікаря. 

 
Діти та підлітки 
Стокрин не рекомендується дітям віком до 3 років або з масою тіла менше 13 кг, оскільки він 
не був належним чином вивчений у цих пацієнтів. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Стокрин 
Не можна приймати Стокрин з деякими лікарськими засобами. Вони перераховані в 
розділі «Не приймайте Стокрин» на початку Розділу 2. Вони включають деякі поширені ліки та 
трав’яний засіб (звіробій), які можуть викликати серйозні взаємодії. 
 
Повідомте свого лікаря або фармацевта про будь-які інші ліки, які Ви приймаєте, нещодавно 
приймали або можете приймати. 
 
Препарат Стокрин може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами, включаючи рослинні 
препарати, такі як екстракт гінкго білоба. Як наслідок, кількість препарату Стокрин або інших 
ліків у Вашій крові може бути порушена. Це може порушити належну дію ліків або посилити 
будь-які побічні реакції. У деяких випадках лікарю може знадобитися відкоригувати дозу або 
перевірити рівень крові. Важливо повідомити лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте 
будь-що з наступного: 
 
 Інші ліки, що використовуються для лікування ВІЛ-інфекції: 

- інгібітори протеази: дарунавір, індинавір, лопінавір/ритонавір, ритонавір, 
атазанавір, що посилений ритонавіром, саквінавір або фосампренавір/саквінавір. 
Ваш лікар може розглянути питання про призначення Вам альтернативних ліків або 
зміни дози інгібіторів протеази. 

- маравірок 
- комбіновані таблетки, що містять ефавіренз, емтрицитабін та тенофовір, не слід 

приймати разом із препаратом Стокрин, якщо не рекомендовано лікарем, оскільки 
вони містить ефавіренз, діючу речовину препарату Стокрин. 

 
 Ліки, які використовуються для лікування інфекції, викликаної вірусом гепатиту 

С: боцепревір, телапревір, симепревір, софосбувір/велпатасвір, глекапревір/пібрентасвір 
та софосбувір/велпатасвір/воксилапревір. 

 
 Ліки, що використовуються для лікування бактеріальних інфекцій, включаючи 

туберкульоз та мікобактеріальний комплекс, пов’язаний зі СНІДом: кларитроміцин, 
рифабутин, рифампіцин. Ваш лікар може розглянути можливість зміни дози або 
призначення альтернативного антибіотика. Крім того, Ваш лікар може призначити вищу 
дозу препарату Стокрин. 

 
 Ліки, що використовуються для лікування грибкових інфекцій (протигрибкові 

засоби): 
- вориконазол. Стокрин може зменшити кількість вориконазолу у Вашій крові, а 

вориконазол може збільшити кількість препарату Стокрин у Вашій крові. Якщо Ви 
приймаєте ці два препарати разом, дозу вориконазолу необхідно збільшити, а дозу 
ефавірензу – зменшити. Ви повинні спочатку проконсультуватися з лікарем. 

- ітраконазол. Стокрин може зменшити кількість ітраконазолу у Вашій крові. 
- позаконазол. Стокрин може зменшити кількість позаконазолу у Вашій крові. 

 
 Ліки, що використовуються для лікування малярії: 

- артеметер/люмефантрин: Стокрин може зменшити кількість 
артеметеру/люмефантрину у Вашій крові. 

- атоваквон/прогуаніл: Стокрин може зменшити кількість атоваквону/прогуанілу у 
Вашій крові. 



 
 Ліки, що використовуються для лікування судом/нападів (протисудомні засоби): 

карбамазепін, фенітоїн, фенобарбітал. Стокрин може зменшити або збільшити кількість 
протисудомних препаратів у Вашій крові. Карбамазепін може зменшити ймовірність дії 
Стокрину. Ваш лікар може призначити Вам інший протисудомний засіб. 

 
 Ліки, що використовуються для зниження рівня жирів у крові (також називаються 

статинами): аторвастатин, правастатин, симвастатин. Стокрин може зменшити кількість 
статинів у Вашій крові. Ваш лікар перевірить рівень холестерину та розгляне можливість 
зміни дози статину, якщо це необхідно. 

 
 Метадон (лікарський засіб, що використовується для лікування опіатної залежності): 

Ваш лікар може порекомендувати альтернативне лікування. 
 
 Сертралін (лікарський засіб, що використовується для лікування депресії): Вашому 

лікарю може знадобитися змінити дозу сертраліну. 
 
 Бупропіон (лікарський засіб, що використовується для лікування депресії або для того, 

щоб допомогти Вам кинути палити): Вашому лікарю може знадобитися змінити дозу 
бупропіону.  

 
 Дилтіазем або подібні ліки (так звані блокатори кальцієвих каналів, які зазвичай 

використовуються для лікування високого кров'яного тиску або серцевих проблем): 
Коли Ви починаєте приймати препарат Стокрин, Вашому лікарю може знадобитися 
відкоригувати дозу блокатора кальцієвих каналів. 

 
 Імунодепресанти, такі як циклоспорин, сиролімус або такролімус (ліки, що 

використовуються для запобігання відторгнення трансплантата органу): коли Ви 
починаєте або припиняєте приймати препарат Стокрин, Ваш лікар буде уважно стежити 
за рівнем імунодепресанта у плазмі крові та, можливо, знадобиться відкоригувати його 
дозу. 

 
 Гормональні контрацептиви, такі як протизаплідні таблетки, ін'єкційний 

контрацептив (наприклад, Депо-Провера) або контрацептивний імплант 
(наприклад, Імпланон): Ви також повинні використовувати надійний бар’єрний метод 
контрацепції (див. Вагітність, годування груддю та фертильність). Стокрин може 
зменшити ефективність гормональних контрацептивів. Повідомлялось про вагітність у 
жінок, які приймали Стокрин під час використання протизаплідного імпланту, хоча не 
встановлено, що терапія препаратом Стокрин спричинила неефективності контрацептиву. 

 
 Варфарин або аценокумарол (ліки, що використовуються для зниження згортання 

крові): Вашому лікарю може знадобитися відкоригувати дозу варфарину або 
аценокумаролу. 

 
 Екстракти гінкго білоба (рослинний препарат) 
 
 Ліки, що впливають на серцевий ритм: 

- Ліки, які використовуються для лікування порушень серцевого ритму, 
наприклад флекаїнід або метопролол. 

- Ліки, які використовуються для лікування депресії, наприклад іміпрамін, 
амітриптилін або кломіпрамін. 

- Антибіотики, у тому числі наступних видів: макроліди, фторхінолони або імідазол. 
 
 Метамізол (лікарський засіб, що використовується для лікування болю та гарячки). 
 



Прийом препарату Стокрин з їжею та напоями 
Прийом препарату Стокрин на голодний шлунок може зменшити небажані ефекти. При 
прийомі препарату Стокрин слід уникати вживання грейпфрутового соку. 
 
Вагітність та годування груддю 
Жінки не повинні вагітніти під час лікування препаратом Стокрин і протягом 12 тижнів 
після такого лікування. Ваш лікар може вимагати від Вас пройти тест на вагітність, щоб 
переконатися, що Ви не вагітні, перш ніж почати лікування препаратом Стокрин. 
 
Якщо Ви можете завагітніти під час прийому препарату Стокрин, Вам потрібно 
використовувати надійну форму бар’єрної контрацепції (наприклад, презерватив) з іншими 
методами контрацепції, включаючи пероральні (таблетки) або інші гормональні контрацептиви 
(наприклад, імплантати, ін’єкції). Ефавіренз може залишатися у Вашій крові деякий час після 
припинення терапії. Тому слід продовжувати використовувати засоби контрацепції, як 
зазначено вище, протягом 12 тижнів після припинення прийому препарату Стокрин. 
 
Повідомте лікаря негайно, якщо Ви вагітні або плануєте вагітність. Якщо Ви вагітні, Ви 
повинні приймати Стокрин лише в тому випадку, якщо Ви та Ваш лікар вирішите, що це 
однозначно необхідно. Зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта, перш ніж 
приймати будь-які ліки. 
 
Серйозні вроджені вади спостерігалися у ненароджених тварин і у дітей від жінок, які під час 
вагітності отримували ефавіренз або комбінований препарат, що містить ефавіренз, 
емтрицитабін і тенофовір. Якщо Ви приймали препарат Стокрин або комбіновані таблетки, що 
містять ефавіренз, емтрицитабін і тенофовір під час вагітності, Ваш лікар може попросити 
регулярно здавати аналізи крові та робити інші діагностичні тести для контролю розвитку 
Вашої дитини. 
 
Ви не повинні годувати дитину груддю, якщо приймаєте Стокрин. 
 
Керування транспортними засобами й робота з іншими механізмами  
Стокрин містить ефавіренз і може викликати запаморочення, порушення концентрації 
уваги та сонливість.  
Якщо Ви відчуваєте такі симптоми, не керуйте автомобілем та не працюйте з іншими 
механізмами. 
 
В кожній добовій дозі Стокрину 600 мг міститься лактоза 
Якщо Ваш лікар повідомив, що у Вас непереносимість до деяких цукрів, просимо звернутися 
до лікаря перед початком прийому препарату. Особи з цими захворюваннями можуть приймати 
Стокрин пероральний розчин, який не містить лактози.  
 
Стокрин 600 мг містить натрій 
Цей препарат у дозі 600 мг містить менше 1 ммоля натрію (23 мг) за 1 дозу, тобто можна 
вважати, що цей препарат практично «вільний від натрію». 
 
3. Як приймати препарат Стокрин 
 
Завжди застосовуйте препарат точно, як сказав Вам лікар або фармацевт. Проконсультуйтеся з 
лікарем або фармацевтом, якщо Ви не впевнені. Ваш лікар надасть Вам інструкції щодо 
правильного дозування. 
 
• Доза для дорослих становить 600 мг 1 раз на добу. 
• Дозу препарату Стокрин може знадобитися збільшити або зменшити, якщо Ви також 

приймаєте деякі ліки (див. розділ «Інші лікарські препарати та Стокрин»). 
• Стокрин призначений для перорального застосування. Стокрин рекомендується приймати 

натщесерце, бажано перед сном. Таким чином можна зменшити деякі побічні реакції 



(наприклад, запаморочення, сонливість). Натщесерце зазвичай визначається як за 1 
годину до або через 2 години після їжі. 

• Рекомендується ковтати таблетку цілою, запиваючи водою.  
• Стокрин необхідно приймати щодня. 
• Стокрин ніколи не слід застосовувати окремо для лікування ВІЛ. Стокрин необхідно 

приймати разом з іншими ліками, які діють проти вірусу ВІЛ. 
 
Застосування у дітей та підлітків 
• Доза для дітей з масою тіла 40 кг і більше становить 600 мг один раз на добу. 
• Доза для дітей з масою тіла менше 40 кг розраховується за масою тіла та приймається 

один раз на добу, як показано нижче: 
 

Вага тіла Препарат Стокрин  
кг Доза (мг)* 

13 до < 15 200 
15 до < 20 250 
20 до < 25 300 

25 до < 32,5 350 
32,5 до <40 400 

∗ Доступні таблетки Стокрин 50 мг, 200 мг та 600 мг, вкриті плівковою оболонкою. 
 
Якщо Ви прийняли більше препарату Стокрин, ніж належить 
Якщо Ви прийняли занадто велику дозу препарату Стокрин, зверніться за порадою до лікаря 
або до найближчого відділення невідкладної допомоги. Тримайте при собі контейнер з ліками, 
щоб Ви могли легко описати, що Ви прийняли. 
 
Якщо Ви забули прийняти препарат Стокрин 
Намагайтеся не пропускати дозу. Якщо Ви все-таки пропустили прийом, прийміть наступну 
дозу якомога швидше, але не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати забуту дозу. Якщо 
Вам потрібна допомога у плануванні найкращого часу для прийому ліків, зверніться до лікаря 
або фармацевта. 
 
Якщо Ви припинили прийом препарату Стокрин 
Коли ваш запас препарату Стокрин почне вичерпуватися, отримайте більше від свого 
лікаря або фармацевта. Це дуже важливо, оскільки кількість вірусу може почати збільшуватися, 
якщо припинити прийом ліків навіть на короткий час. Тоді вірус може стати важче лікувати. 
 
У разі виникнення подальших питань щодо застосування даного препарату, проконсультуйтеся 
з Вашим лікарем, фармацевтом або медсестрою. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Подібно до інших препаратів цей лікарський препарат може викликати побічні ефекти, хоча і 
не у всіх. Під час лікування ВІЛ-інфекції не завжди можна визначити, чи спричинені деякі 
небажані ефекти препаратом Стокрин або іншими ліками, які Ви приймаєте одночасно, чи це 
спричинено самою хворобою ВІЛ. 
 
Під час терапії ВІЛ може спостерігатися збільшення ваги та підвищення рівня ліпідів і глюкози 
в крові. Частково це пов’язано з відновленням здоров’я та способу життя, а у випадку ліпідів 
крові іноді з самими ліками від ВІЛ. Ваш лікар перевірить ці зміни. 
 
Найпомітнішими небажаними ефектами, про які повідомлялося при застосуванні препарату 
Стокрин у комбінації з іншими препаратами проти ВІЛ, є висипання на шкірі та симптоми з 
боку нервової системи.  
 



При появі висипу слід проконсультуватися з лікарем, оскільки деякі висипання можуть бути 
серйозними; проте більшість випадків висипу зникають без будь-яких змін при лікуванні 
препаратом Стокрин. Висипання частіше зустрічалися у дітей, ніж у дорослих, які отримували 
Стокрин. 
 
Симптоми з боку нервової системи, як правило, з’являються на початку лікування, але зазвичай 
зменшуються протягом перших кількох тижнів. В одному дослідженні симптоми з боку 
нервової системи часто виникали протягом перших 1-3 годин після прийому дози. Якщо Ви 
відчуваєте такі симптоми, Ваш лікар може запропонувати Вам приймати Стокрин перед сном 
або натщесерце. Деякі пацієнти мають більш серйозні симптоми, які можуть вплинути на 
настрій або здатність ясно мислити. Деякі пацієнти насправді покінчили життя самогубством. 
Ці проблеми, як правило, частіше виникають у тих, хто має в анамнезі психічні захворювання. 
Крім того, деякі симптоми з боку нервової системи (наприклад, сплутаність свідомості, 
сповільнені думки і рухи, а також марення [помилкові переконання] або галюцинації [бачити 
або чути те, що інші не бачать або не чують]) можуть виникати через місяці або роки після 
початку терапії препаратом Стокрин. Негайно повідомте свого лікаря, якщо у Вас виникли ці 
симптоми або будь-які побічні ефекти під час прийому препарату Стокрин. 
 
Повідомте свого лікаря, якщо Ви помітили будь-який із небажаних явищ. 
 
Дуже часто (вражає більше 1 користувача з 10) 
- шкірний висип 
 
Часто (вражає 1 - 10 користувачів з 100) 
- аномальні сни, труднощі з концентрацією уваги, запаморочення, головний біль, труднощі 

зі сном, сонливість, проблеми з координацією або рівновагою 
- біль у шлунку, діарея, нудота (нудота), блювота 
- свербіж 
- втома 
- відчуття тривоги, депресії 
Можуть бути наступні патологічні лабораторні показники: 
- підвищена кількість печінкових ферментів у крові. 
- підвищення рівня тригліцеридів (жирних кислот) у крові 
 
Нечасто (вражає 1 - 10 користувачів з 1000) 
- нервозність, безпам'ятність, сплутаність свідомості, напади (судоми), ненормальні думки 
- нечіткість зору 
- відчуття запаморочення або хитання (вертиго) 
- біль у животі (шлунку), викликаний запаленням підшлункової залози 
- алергічна реакція (підвищена чутливість), яка може спричинити тяжкі шкірні реакції 

(мультиформна еритема, синдром Стівенса Джонсона) 
- пожовтіння шкіри або очей, свербіж або біль у животі (шлунку), викликані запаленням 

печінки 
- збільшення молочних залоз у чоловіків 
- гнівна поведінка, зміна настрою, бачення або чуття речей, яких насправді немає 

(галюцинації), манія (психічний стан, що характеризується епізодами надмірної 
активності, збудженість або дратівливості), параноя, суїцидальні думки, кататонія (стан, 
при якому пацієнт стає нерухомим і безмовний на деякий час) 

- свист, дзвін або інший постійний шум у вухах 
- тремор (тремтіння) 
- гіперемія 
Можуть бути наступні патологічні лабораторні показники: 
- підвищення рівня холестерину в крові 
 
Рідко (вражає 1 - 10 користувачів з 10000) 
- свербляча висипка, викликана реакцією на сонячне світло 



- при застосуванні ефавірензу виникала печінкова недостатність, яка в деяких випадках 
призводила до смерті або трансплантації печінки. Більшість випадків спостерігалися у 
пацієнтів, які вже мали захворювання печінки, але було кілька повідомлень про пацієнтів 
без жодного захворювання печінки. 

- незрозуміле почуття тривоги, не пов’язане з галюцинаціями, але може бути важко 
мислити чітко або розумно 

- суїцид 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
Якщо у Вас виникнуть побічні реакції, зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. Сюди 
включені і можливі побічні ефекти, які не перераховані в даному листку-вкладиші. Ви можете 
повідомляти про побічні реакції за допомогою національної системи звітності, яка наведена в 
Додатку V Повідомляючи про побічні ефекти, Ви можете допомогти надати більше інформації 
про безпеку цього лікарського засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Стокрин 
 
Зберігати цей лікарський препарат в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі та 
на упаковці після «Придатний до». Дата закінчення терміну придатності – останній день 
зазначеного місяця.  
 
Не викидайте будь-які невикористані лікарські засоби чи відходи у стічні води. Дізнайтеся у 
Вашого фармацевта, як утилізувати лікарський препарат, який Вам більше не потрібен. Ці 
заходи допоможуть захистити довкілля. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що містить Стокрин 
• Кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою Стокрину містить 200 мг активної 
речовини ефавірензу. 
• Інші компоненти таблетки-ядра: кроскармелоза натрію, мікрокристалічна целюлоза, 

натрію лаурилсульфат, гідроксипропілцелюлоза, лактози моногідрат та магнію стеарат.   
• Плівкове покриття містить: гіпромелоза (Е464), титану діоксид (Е171), макрогол 400, 

жовтий оксид заліза (Е172) і карнаубський віск. 
 
Як виглядає Стокрин та вміст упаковки 
Форма випуску - Стокрин таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 200 мг, у флаконі 90 
таблеток. 
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Нідерланди  
 
 
Merck Sharp & Dohme B.V. 

Мерк Шарп і Доум Б.В.  
Ваардервег 39 
Поштова скринька 581 
2003 ПС Хаарлем  
Нідерланди  
 
Merck Sharp & Dohme B.V. 

Waarderweg 39 Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem Postbus 581 
The Netherlands 2003 PC Haarlem 
 The Netherlands 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


За необхідності подальшої інформації щодо даного лікарського препарату просимо зв'язатися з 
місцевим представником 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 
Брістоль-Майєрс Сквібб ГмбХ і Ко. (Bristol-
Myers Squibb GmbH & CO. KGaA) 
Тел: +49 89 121 42-0 
 

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 
Брістоль-Майєрс Сквібб С.А. (Bristol-Myers 
Squibb, S.A.) 
Тел: +34 91 456 53 00 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z 
o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 
 



Франція 
Брістоль-Майєрс Сквібб Сарл. (Bristol-Myers 
Squibb Sarl.) 
Тел: +33 (0)1 58 83 84 96 
 

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 
Брістоль-Майєрс Сквібб Фармас’ютікалс юс 
(Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc) 
Тел: +353 (0)1 483 3625 
 

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 
Брістоль-Майєрс Сквібб С.р.л. (Bristol-Myers 
Squibb S.r.l.) 
Тел: +39 06 50 39 61 
 

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) 
Брістоль-Майєрс Сквібб Фармас’ютікалс 
Лтд. (Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 
Ltd.) 
Tел: +44 (0800) 731 1736 
 

 
Остання зміна схвалення даного листка-вкладиша:  
 
Інші джерела інформації 
 
Детальна інформація про цей препарат доступна на сайті Європейського агентства лікарських 
препаратів: http://www.ema.europa.eu. 
 
 
 

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