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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

Темодал 5 мг,  капсули  
Темодал 20 мг, капсули  
Темодал 100 мг, капсули   
Темодал 140 мг, капсули  
Темодал 180 мг, капсули  
Темодал 250 мг, капсули  

темозоломід 
 

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати препарат, оскільки він 
містить важливу для Вас інформацію.  
- Збережіть цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися прочитати його ще раз. 
- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до Вашого лікаря, фармацевта або 

медсестри. 
- Цей препарат призначений лише Вам. Не передавайте препарат іншим людям. Препарат 

може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо симптоми однакові. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря, фармацевта 

або медсестри. Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних в 
цьому листку-вкладці. Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Темодал і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Темодал 
3. Як застосовується препарат Темодал 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Темодал 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Темодал і для чого він застосовується 
Темодал містить діючу речовину під назвою темозоломід. Цей препарат є протипухлинним 
засобом. 
Темодал використовується для лікування специфічних форм пухлин головного мозку: 
- у дорослих із вперше діагностованою мультиформною гліобластомою. Темодал спочатку 
застосовують разом із променевою терапією (супутня фаза лікування), а потім самостійно (фаза 
монотерапії). 
- у дітей віком від 3 років і дорослих пацієнтів із злоякісною гліомою, наприклад, 
мультиформною гліобластомою або анапластичною астроцитомою. Темодал використовується 
при цих пухлинах, якщо вони повертаються або погіршуються після стандартної терапії. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете отримувати препарат Темодал 
Препарат Темодал не слід застосовувати: 
- якщо у Вас алергія на темозоломід або до будь-якої допоміжної речовини цього препарату 
(перелічені в розділі 6). 
- якщо у Вас була алергічна реакція на дакарбазин (протираковий препарат, який іноді 
називають DTIC). Ознаками алергічної реакції є відчуття свербіння, задишка або хрипи, набряк 
обличчя, губ, язика або горла. 
- якщо певні види кров’яних клітин сильно знижені (мієлосупресія), наприклад, кількість 
лейкоцитів і тромбоцитів. Ці клітини крові важливі для боротьби з інфекцією і для правильного 
згортання крові. Ваш лікар перевірить Вашу кров, щоб переконатися, що у Вас достатньо цих 
клітин, перш ніж почати лікування. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж застосовувати препарат 
Темодал, 



2 

- оскільки за Вами слід уважно спостерігати на предмет розвитку серйозної форми інфекції 
грудної клітки, яка називається Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP). Якщо Ви недавно 
діагностований пацієнт (мультиформна гліобластома), Ви можете отримувати Темодал 
протягом 42 днів у комбінації з променевою терапією. У цьому випадку Ваш лікар також 
призначить ліки, які допоможуть Вам запобігти цьому типу пневмонії (PCP). 
- якщо Ви хворіли або могли зараз мати інфекцію гепатиту В. Це пов’язано з тим, що Темодал 
може призвести до того, що гепатит B знову активізується, що може призвести  до летальних 
випадків. Пацієнти ретельно перевіряються лікарем на наявність ознак цієї інфекції перед 
початком лікування. 
- якщо у Вас низька кількість еритроцитів (анемія), лейкоцитів і тромбоцитів, або проблеми зі 
згортанням крові до початку лікування, або якщо вони з’явилися під час лікування. Ваш лікар 
може вирішити зменшити дозу, перервати, припинити або змінити лікування. Вам також 
можуть знадобитися інші методи лікування. У деяких випадках може знадобитися припинити 
лікування Темодалом. Вашу кров будуть часто перевіряти під час лікування, щоб відстежувати 
побічні ефекти Темодалу на клітини крові. 
- оскільки у Вас може бути невеликий ризик інших змін у клітинах крові, включаючи лейкемію. 
- якщо у Вас є нудота та/або блювання, які є дуже частими побічними ефектами препарату 
Темодал (див. розділ 4), Ваш лікар може призначити вам препарати (протиблювотний засіб), 
щоб запобігти блюванню. 
Якщо Ви часто блюєте до або під час лікування, запитайте свого лікаря про найкращий час для 
прийому препарату Темодал, доки блювання не буде взято під контроль. Якщо після прийому 
дози у Вас виникає блювання, не приймайте другу дозу в той же день. 
- якщо у Вас з'явиться лихоманка або симптоми інфекції, негайно зверніться до лікаря. 
- якщо Вам більше 70 років, Ви можете бути більш схильними до інфекцій, синців або 
кровотеч. 
- якщо у Вас є проблеми з печінкою або нирками, може знадобитися коригувати дозу Темодала. 
 
Діти та підлітки 
Не давайте цей лікарський засіб дітям віком до 3 років, оскільки його застосування у них не 
досліджувалося. Інформація щодо пацієнтів віком від 3 років, які приймали Темодал, 
обмежена. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Темодал 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете 
приймати будь-які інші ліки. 
 
Вагітність, грудне вигодовування та фертильність 
Якщо Ви вагітні, думаєте, що можете завагітніти або плануєте вагітність, зверніться за порадою 
до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат. Це пов’язано з тим, що Ви не 
повинні отримувати лікування Темодал під час вагітності, якщо Ваш лікар спеціально не 
рекомендує цей препарат 
 
Жінки, які можуть завагітніти під час лікування Темодалом та протягом щонайменше 6 місяців 
після завершення лікування, повинні застосовувати ефективні засоби контрацепції. 
 
Під час лікування Темодалом грудне вигодовування слід припинити. 
 
Чоловіча фертильність 
Темодал може викликати стійке безпліддя. Пацієнти-чоловіки повинні використовувати 
ефективні засоби контрацепції та не планувати зачаття дитини протягом щонайменше 3 місяців 
після застосування останьої дози. Перед лікуванням рекомендується отримати консультацію 
щодо кріоконсервації сперми. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Темодал може викликати відчуття втоми або сонливості. У цьому випадку не керуйте 
автомобілем, не користуйтеся будь-якими інструментами, механізмами та не їздіть на 
велосипеді, поки не зрозумієте як цей препарат впливає на Вас (див. розділ 4). 
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До складу препарату Темодал входить лактоза 
Цей препарат містить лактозу (різновид цукру). Якщо Ваш лікар сказав Вам, що у Вас 
непереносимість деяких цукрів, зверніться до лікаря, перш ніж приймати цей препарат. 
 
До складу препарату Темодал входить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) на капсулу, тобто практично «не містить 
натрію». 
 
3. Як застосовується препарат Темодал 
Завжди приймайте цей препарат точно так, як призначив Вам лікар або фармацевт. Зверніться 
до свого лікаря або фармацевта, якщо Ви не впевнені. 
 
Дозування і тривалість лікування 
Ваш лікар визначить Вашу дозу препарату Темодал. Це залежить від розмірів тіла (зросту та 
маси), а також якщо у Вас є рецидивуюча пухлина і Ви раніше проходили хіміотерапію. 
Вам можуть бути призначені інші ліки (протиблювотні засоби), які слід приймати до та/або 
після прийому Темодал для запобігання або контролю нудоти та блювання. 
 
Пацієнти з недавно діагностованою мультиформною гліобластомою: 
Якщо Ви недавно діагностований пацієнт, лікування буде проходити в два етапи: 
- спочатку лікування разом з променевою терапією (супутня фаза). 
- з подальшим лікуванням тільки препаратом Темодал (фаза монотерапії). 
 
Під час супутньої фази Ваш лікар призначить Темодал у дозі 75 мг/м2 (звичайна доза). Ви 
будете приймати цю дозу щодня протягом 42 днів (до 49 днів) у поєднанні з променевою 
терапією. Застосування препарату Темодал може бути відкладене або припинене залежно від 
аналізу крові та того, як Ви переносите ліки під час супутньої фази. 
Після завершення променевої терапії лікування припиняється на 4 тижні. Це дасть Вашому 
організму можливість відновитися. 
Потім розпочнеться етап монотерапії. 
 
Під час фази монотерапії доза і спосіб прийому препарату Темодал будуть відрізнятися. Ваш 
лікар визначить точну дозу. Може бути до 6 періодів лікування (циклів). Кожен з них триває 
28 днів. Ви будете приймати нову дозу препарату Темодал окремо один раз на добу протягом 
перших 5 днів («днів дозування») кожного циклу. Перша доза становитиме 150 мг/м2. Тоді у 
вас буде 23 дні без прийому препарату Темодал. Це становить 28-денний цикл лікування. 
Після 28 дня розпочнеться наступний цикл. Ви знову будете приймати препарат Темодал один 
раз на день протягом 5 днів, а потім 23 дні без прийому препарату Темодал. Дозу Темодал 
можна відкоригувати, відкласти або припинити залежно від аналізу крові та того, як Ви 
переносите ліки під час кожного циклу лікування. 
 
Пацієнти з пухлинами, які повернулися або погіршилися (злоякісна гліома, така як 
мультиформна гліобластома або анапластична астроцитома), які приймають тільки 
препарат Темодал: 
 
Курс лікування Темодалом триває 28 днів. 
Ви будете приймати Темодал окремо один раз на добу протягом перших 5 днів. Ця добова доза 
залежить від того, чи проходили Ви раніше хіміотерапію. 
 
Якщо Ви раніше не отримували хіміотерапію, ваша перша доза препарату Темодал 
становитиме 200 мг/м2 один раз на добу протягом перших 5 днів. Якщо Ви раніше отримували 
хіміотерапію, Ваша перша доза препарату Темодал становитиме 150 мг/м2 один раз на добу 
протягом перших 5 днів. Тоді у вас буде 23 дні без препарату Темодал. Це становить 28-денний 
цикл лікування. 
Після 28 дня розпочнеться наступний курс. Ви знову отримуватимете препарат Темодал один 
раз на день протягом 5 днів, а потім 23 дні без прийому препарату Темодал. 
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Перед кожним новим курсом лікування Вашу кров перевірятимуть, щоб визначити, чи потрібно 
коригувати дозу препарату Темодал. Залежно від результатів аналізу крові, лікар може 
відкоригувати дозу для наступного курсу. 
 
Як застосовувати препарат Темодал 
 
Приймайте призначену дозу препарату Темодал один раз на день, бажано в один і той же час 
кожного дня. 
 
Приймати капсули слід натщесерце; наприклад, принаймні за годину до того, як Ви плануєте 
снідати. Проковтнути капсулу(и) цілком, запиваючи склянкою води. Не відкривайте, не 
подрібнюйте та не жуйте капсули. Якщо капсула пошкоджена, уникайте контакту порошку зі 
шкірою, очима або носом. Якщо порошок випадково потрапив в очі або ніс, промийте це місце 
водою. 
Залежно від призначеної дози, можливо, доведеться приймати більше однієї капсули разом, у 
кінцевому підсумку з різним дозуванням (вміст діючої речовини, в мг). Колір кришечки 
капсули різний для кожного дозування (див. таблицю нижче). 
 

Дозування Колір кришечки 

Темодал, 5 мг, капсули  зелений 

Темодал, 20 мг, капсули  жовтий 

Темодал, 100 мг, капсули  рожевий 

Темодал, 140 мг, капсули синій 

Темодал, 180 мг, капсули  помаранчевий 

Темодал, 250 мг, капсули  білий 
 
Ви повинні переконатися, що Ви повністю розумієте та запам’ятаєте наступне: 
• скільки капсул потрібно приймати щодня. Попросіть свого лікаря або фармацевта записати це 
все (включаючи колір). 
• які дні є вашими днями дозування. 
Кожного разу, коли Ви починаєте новий цикл, переглядайте дозу зі своїм лікарем, оскільки 
вона може відрізнятися від попереднього циклу. 
 
Завжди приймайте Темодал точно так, як сказав Вам лікар. Дуже важливо проконсультуватися 
зі своїм лікарем або фармацевтом, якщо Ви не впевнені. Помилки в тому, як Ви приймаєте цей 
препарат, можуть мати серйозні наслідки для здоров’я. 
 
Якщо Ви прийняли більше препарату Темодал, ніж необхідно 
Якщо Ви випадково прийняли більше капсул препарату Темодал, ніж вам було рекомендовано, 
негайно зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. 
 
Якщо Ви забули прийняти препарат Темодал 
Прийміть пропущену дозу якомога швидше протягом того ж дня. Якщо пройшов цілий день, 
проконсультуйтеся з лікарем. Не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати забуту дозу, 
якщо це не порадить Вам ваш лікар. 
 
Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря, фармацевта чи медсестри. 
 
4. Можливі побічні реакції 



5 

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не 
у кожного пацієнта. 
 
Негайно зверніться до лікаря, якщо у Вас є будь-що з наступного: 
- тяжка алергічна (гіперчутлива) реакція (кропив'янка, хрипи або інші утруднення дихання), 
- неконтрольована кровотеча, 
- судоми (конвульсії), 
- лихоманка, 
- озноб, 
- сильний головний біль, який не проходить. 
 
Лікування Темодалом може призвести до зменшення певних видів клітин крові. Це може 
призвести до посилення синців або кровотеч, анемії (нестача еритроцитів), лихоманки та 
зниження стійкості до інфекцій. Зниження кількості клітин крові зазвичай короткочасне. У 
деяких випадках воно може бути тривалим і може призвести до дуже важкої форми анемії 
(апластична анемія). Ваш лікар буде регулярно контролювати Вашу кров на предмет будь-яких 
змін і вирішуватиме, чи потрібне специфічне лікування. У деяких випадках дозу Темодал буде 
зменшено або лікування припинено. 
 
Інші побічні ефекти, про які повідомлялося, перераховані нижче: 
 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати більше ніж у 1 з 10 осіб): 
- втрата апетиту, утруднення мови, головний біль 
- блювання, нудота, діарея, запор 
- висип, випадання волосся 
- втома 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати у 1 з 10 осіб): 
- інфекції, інфекції порожнини рота 
- знижена кількість клітин крові (нейтропенія, лімфопенія, тромбоцитопенія) 
- алергічна реакція 
- підвищення рівня цукру в крові 
- погіршення пам'яті, депресія, тривога, сплутаність свідомості, нездатність заснути або спати 
- порушення координації та рівноваги 
- труднощі з концентрацією уваги, зміна психічного стану або пильності, погіршення памяті 
- запаморочення, порушення відчуттів, відчуття поколювання, тремор, спотворення смаку 
- часткова втрата зору, нечіткість зору, двоїння в очах, біль в очах 
- глухота, дзвін у вухах, біль у вухах 
- згусток крові в легенях або ногах, високий артеріальний тиск 
- пневмонія, задишка, бронхіт, кашель, запалення пазух 
- біль у животі або шлунку, розлад шлунка/печія, утруднення ковтання 
- сухість шкіри, свербіж 
- міопатія, м'язова слабкість, м'язові болі та біль 
- біль у суглобі, біль у спині 
- часте сечовипускання, утруднення утримання сечі 
- гарячка, грипоподібні симптоми, біль, погане самопочуття, застуда або грип 
- затримка рідини, набряки ніг 
- підвищення рівня печінкових ферментів 
- зменшення маси тіла, збільшення маси тіла 
- променеве ураження 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати у 1 з 100 осіб): 
- інфекції головного мозку (герпетичний менінгоенцефаліт), у тому числі летальні випадки 
- ранові інфекції 
- нові або реактивовані цитомегаловірусні інфекції 
- реактивовані інфекції вірусу гепатиту В 
- вторинні ракові захворювання, включаючи лейкемію 
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- знижена кількість клітин крові (панцитопенія, анемія, лейкопенія) 
- червоні плями під шкірою 
- нецукровий діабет (симптоми включають посилене сечовипускання та відчуття спраги), 
низький рівень калію в крові 
- перепади настрою, галюцинації 
- частковий параліч, зміна нюху 
- порушення слуху, інфекція середнього вуха 
- серцебиття (коли Ви відчуваєте биття серця), припливи 
- набряк шлунка, труднощі з контролем випорожнення, геморой, сухість у роті 
- гепатит та ураження печінки (включаючи смертельну печінкову недостатність), холестаз, 
підвищення білірубіну 
- пухирі на тілі або в роті, лущення шкіри, висипання на шкірі, хворобливе почервоніння шкіри, 
сильний висип з набряком шкіри (включаючи долоні та підошви) 
- підвищена чутливість до сонячних променів, кропив’янка, підвищене потовиділення, зміна 
кольору шкіри 
- труднощі при сечовипусканні 
- вагінальна кровотеча, подразнення піхви, відсутність або рясні менструації, біль у грудях, 
імпотенція 
- тремтіння, набряк обличчя, зміна кольору язика, спрага, розлад зубів 
- сухість очей 
 
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-вкладишу. Ви також можете повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо 
через національну систему звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні 
реакції, Ви можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього 
лікарського засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Темодал 
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці, бажано в закритій шафі. Випадкове 
проковтування може бути смертельним для дитини. 
 
Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці 
упаковці після «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню вказаного 
місяця. 
 
Флакон 
Зберігати при температурі не вище 30 °C 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи. 
Тримайте флакон щільно закритим. 
 
Саше 
Зберігати при температурі не вище 30 °C 
 
Повідомте свого фармацевта, якщо Ви помітили будь-які зміни у зовнішньому вигляді капсул. 
 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як утилізувати лікарський зісіб, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть 
захистити навколишнє середовище. 
 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
Що входить до складу препарату Темодал 
Діюча речовина – темозоломід. 
Темодал 5 мг капсули: кожна капсула містить 5 мг темозоломіду. 
Темодал 20 мг капсули: кожна капсула містить 20 мг темозоломіду. 
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Темодал 100 мг капсули: кожна капсула містить 100 мг темозоломіду. 
Темодал 140 мг капсули: кожна капсула містить 140 мг темозоломіду. 
Темодал 180 мг капсули: кожна капсула містить 180 мг темозоломіду. 
Темодал 250 мг капсули: кожна капсула містить 250 мг темозоломіду. 
 
Інші інгредієнти: 
Вміст капсули: лактоза безводна, кремнію діоксид колоїдний безводний, крохмальгліколят 
натрію (типу А), кислота винна, кислота стеаринова (див. розділ 2 «До складу препарату 
Темодал входить лактоза»). 
Оболонка капсули: 
Темодал 5 мг  капсули: желатин, титану діоксид (E 171), натрію лаурилсульфат, заліза оксид 
жовтий (E 172), індигокармін (E 132). 
Темодал 20 мг тверді капсули: желатин, титану діоксид (E 171), натрію лаурилсульфат, заліза 
оксид жовтий (E 172), 
Темодал 100 мг тверді капсули: желатин, титану діоксид (E 171), натрію лаурилсульфат, заліза 
оксид червоний (E 172), 
Темодал 140 мг тверді капсули: желатин, титану діоксид (E 171), натрію лаурилсульфат, 
індигокармін (E 132), 
Темодал 180 мг тверді капсули: желатин, діоксид титану (E 171), натрію лаурилсульфат, заліза 
оксид жовтий (E 172) і заліза оксид червоний (E 172), 
Темодал 250 мг тверді капсули: желатин, титану діоксид (E 171), натрію лаурилсульфат. 
Друкарська фарба: шелак, пропіленгліколь (E 1520), вода очищена, гідроксид амонію, 
гідроксид калію та заліза оксид червоний (E 172). 
 
Зовнішній вигляд препарату Темодал та вміст упаковки 
Капсули Темодал 5 мг мають непрозорий білий корпус, непрозору зелену кришку та надписи 
чорним чорнилом. 
Капсули Темодал по 20 мг мають непрозорий білий корпус, непрозору жовту кришку та 
надписи чорним чорнилом. 
Капсули Темодал по 100 мг мають непрозорий білий корпус, непрозору рожеву кришку та 
надписи чорним чорнилом. 
Капсули Темодал 140 мг мають непрозорий білий корпус, синю кришку та надписи чорним 
чорнилом. 
Капсули Темодал 180 мг мають непрозорий білий корпус, непрозору помаранчеву кришку та 
надписи чорним чорнилом. 
Капсули Темодал 250 мг мають непрозорий білий корпус і кришку, та надписи чорним 
чорнилом. 
 
Флакон 
Капсули для перорального застосування випускають у пляшках з бурштинового скла, що 
містять 5 або 20 капсул. 
У коробці міститься 1 флакон. 
 
Саше 
Капсули (капсули) для перорального застосування окремо запаковані в саше та поміщені в 
картонні коробки, що містять 5 або 20 капсул. 
 
Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 
 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
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.  
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Виробник:  
Шерінг-Плау Лабо Н.В. / Schering-Plough Labo NV 
Індустрієпарк 30, Хейст-оп-ден-Берг, 2220, Бельгія/ Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220, 
Belgium.  
 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення. 
 
Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Литва 
ЮАБ Мерк Шарп і Доум (UAB Merck Sharp & 
Dohme) 
Tел: + 370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

  

Болгарія 
Мерк Шарп і Доум Болгарія ЄООД (Мерк Шарп и 
Доум България ЕООД) 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Люксембург 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Tел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

  

Чехія 
Мерк Шарп і Доум с.р.о. (Merck Sharp & Dohme 
s.r.o.) 
Tел: +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Угорщина 
МСД Фарма Угорщина Кфт. (MSD Pharma 
Hungary Kft.) 
Tел: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
 

  

Данія 
МСД Данія АпС (MSD Danmark ApS) 
Tел: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Мальта 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp & 
Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

  

Німеччина 
МСД Шарп і Доум ГмбХ (MSD Sharp & Dohme 
GmbH) 
Tел: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0) 
e-mail@msd.de 
 

Нідерланди 
Мерк Шарп і Доум Б.В. (Merck Sharp & Dohme 
B.V.) 
Tел: 0800 9999000  
(+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

  

Естонія 
Мерк Шарп і Доум ОУ (Merck Sharp & Dohme OÜ) 
Tел: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Норвегія 
МСД (Норвегія) АС (MSD (Norge) AS) 
Tел: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

  

Греція 
МСД А.Ф.Б.Є.Є. (MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.) 
Τел: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Австрія 
Мерк Шарп і Доум Гес.м.б.Х. (Merck Sharp & 
Dohme Ges.m.b.H.) 
Tел: +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

  

Іспанія 
Мерк Шарп і Доум Іспанія, С.А. (Merck Sharp & 
Dohme de España, S.A.) 
Tел: +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
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Франція 
МСД Франція  (MSD France) 
Tел: +33 (0) 1 80 46 40 40 
 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & Dohme, 
Lda) 
Tел: +351 21 4465700 
inform_pt@merck.com 
 

  

Хорватія 
Мерк Шарп і Доум д.о.о. (Merck Sharp & Dohme 
d.o.o.) 
Tел: + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck Sharp & 
Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
msdromania@merck.com 
 

  

Ірландія 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Tел: +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Словенія 
Мерк Шарп і Доум, іноваційні ліки д.о.о. (Merck 
Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.) 
Tел: +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

  

Ісландія 
Вістор хф. (Vistor hf.) 
Тел: + 354 535 7000 
 

Словаччина 
Мерк Шарп і Доум, с.р.о. (Merck Sharp & Dohme, 
s. r. o.) 
Tел: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

  

Італія 
МСД Італія С.р.л. (MSD Italia S.r.l.)  
Tел: +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Фінляндія 
МСД Фінляндія Оу (MSD Finland Oy) 
Тел: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

  

Кіпр 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp & 
Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Швеція 
Мерк Шарп і Доум (Швеція) АБ (Merck Sharp & 
Dohme (Sweden) AB) 
Тел: +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

  

Латвія 
СІА Мерк Шарп і Доум Латвія (SIA Merck Sharp & 
Dohme Latvija) 
Тел: + 371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

Велика Британія (Північна Ірландія) 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Тел: +353 (0)1 2998700 
medinfoNI@msd.com 
 

  

 
Дата останньої перевірки цього листка-вкладки: 06.2021 
 
Інші джерела інформації 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 

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

