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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

ЗЕПАТІР 50 мг/100 мг, таблетки, вкриті плівковою оболонкою 
елбасвір/гразопревір 

 
 Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу. Це дасть змогу швидко виявляти 

нову інформацію з безпеки. Ви можете допомогти в цьому, якщо повідомите про побічні 
ефекти, які могли у Вас виникнути. Інформація щодо того, як і кому можна повідомити про 
побічні ефекти, наведена наприкінці розділу 4. 
 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж 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 або фармацевта. 
- Цей препарат призначений лише Вам. Не передавайте препарат іншим людям. Препарат 

може завдати шкоди іншій людині, навіть якщо в неї симптоми такі як і у вас. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря або 

фармацевта. Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних в 
цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Зепатір і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете застосовувати препарат Зепатір 
3. Як застосовується препарат Зепатір 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Зепатір 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке препарат Зепатір і для чого він застосовується 
Що таке препарат Зепатір 
Зепатір – противірусний препарат, що містить діючі речовини елбасвір і гразопревір. 
 
Для чого застосовується препарат Зепатір 
Препарат Зепатір застосовується для лікування тривалої інфекції гепатиту С у дорослих та 
дітей віком від 12 років і старше з масою тіла не менше 30 кілограмів. 
 
Як працює препарат Зепатір 
Гепатит С – це вірус, який вражає печінку. Активні речовини в препараті діють разом, 
блокуючи два різних білки, необхідні вірусу гепатиту С для функціонування та реплікації. Це 
дозволяє назавжди вивести інфекцію з організму. 
 
Препарат Зепатір іноді приймають з іншим препаратом, рибавірином. 
 
Дуже важливо, щоб Ви також прочитали листки-вкладиші до інших лікарських засобів, які Ви 
будете приймати разом з препаратом Зепатір. Якщо у Вас виникли запитання щодо Ваших 
лікарських засобів, зверніться до свого лікаря або фармацевта. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви почнете застосовувати препарат Зепатір 
Препарат Зепатір не слід застосовувати якщо: 
• у Вас алергія на елбасвір, гразопревір або будь-які інші інгредієнти цього препарату 
(перелічені в розділі 6) 
• у Вас є певні проблеми з печінкою середнього або тяжкого ступеня тяжкості 
• Ви приймаєте будь-які з наступних ліків: 
 - рифампіцин, зазвичай призначається при туберкульозі 
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 - інгібітори протеази ВІЛ, такі як атазанавір, дарунавір, лопінавір, саквінавір або 
типранавір 
 - ефавіренц або етравірин для лікування ВІЛ 
 - елвітегравір/кобіцистат/емтрицитабін/тенофовіру дизопроксилу фумарат або 
елвітегравір/кобіцистат/емтрицитабін/тенофовіру алафенамід для лікування ВІЛ 
 - циклоспорин для припинення відторгнення трансплантованого органу або для лікування 
серйозних запальних захворювань очей, нирок, суглобів або шкіри 
 - бозентан для лікування легеневої артеріальної гіпертензії 
 - карбамазепін або фенітоїн, в основному використовуються для лікування епілепсії та 
судом 
 - модафініл, застосовують при відсутності сна 
 - звіробій (Hypericum perforatum, рослинний препарат) для лікування депресії або інших 
проблем 
 
Якщо Ви приймаєте препарат Зепатір разом із рибавірином, будь ласка, переконайтеся, що Ви 
прочитали розділ «Препарат не слід застосовувати» в листку-вкладиші рибавірину. Якщо Ви не 
впевнені в будь-якій інформації в листку-вкладиші, зверніться до свого лікаря або фармацевта. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати препарат Зепатір, якщо Ви: 
• маєте зараз або вже мали раніше інфекцію вірусу гепатиту B, оскільки Ваш лікар буде більш 
ретельно спостерігати за Вашим станом 
• коли-небудь приймали будь-які лікарські засоби від гепатиту С 
• маєте будь-які проблеми з печінкою, крім гепатиту С 
• перенесли пересадку печінки 
• маєте цукровий діабет. Після початку лікування препаратом Зепатір Вам може знадобитися 
ретельний моніторинг рівня глюкози в крові та/або коригування дози лікарських засобів від 
діабету. У деяких пацієнтів з цукровим діабетом спостерігався низький рівень цукру в крові 
(гіпоглікемія) після початку лікування такими препаратами, як Зепатір. 
• маєте будь-які інші захворювання. 
 
Аналізи крові 
Ваш лікар перевірить Вашу кров до, під час та після лікування препаратом Зепатір. Це для того, 
щоб Ваш лікар міг: 
• вирішити, чи слід Вам приймати препарат Зепатір і як довго 
• вирішити, які ще лікарські засоби Ви повинні приймати разом з препаратом Зепатір і як довго 
• перевірити наявність побічних ефектів 
• перевірити, чи є ефективним лікування, і чи немає у Вас гепатиту С 
• перевірити як працює ваша печінка – негайно повідомте лікаря, якщо у Вас є будь-які з 
наступних ознак проблем з печінкою: втрата апетиту; нудота або блювання; відчуття втоми або 
слабкості; пожовтіння шкіри або білків очей; зміни кольору калу. Ваш лікар може перевірити 
Вашу кров, щоб дізнатися як працює Ваша печінка, якщо у Вас з’являється будь-який із цих 
симптомів. 
 
Діти 
Препарат Зепатір не призначають дітям віком до 12 років. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Зепатір 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви приймаєте, нещодавно приймали або можете 
приймати будь-які інші лікарські засоби. Вони включають також рослинні препарати та 
лікарські засоби, які відпускаються без рецепта. Зберігайте список лікарських засобів і 
показуйте його своєму лікарю та фармацевту коли отримуєте новий препарат. 
 
Є певні лікарські засоби, які Ви не повинні приймати разом з препаратом Зепатір. 
Перегляньте перелік таких лікарських засобів у розділі «Препарат Зепатір не слід 
застосовувати, якщо Ви приймаєте будь-які з наведених нижче ліків». 
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Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо ви приймаєте будь-які з наступних ліків: 
• пероральний кетоконазол при грибкових інфекціях 
• такролімус для запобігання відторгнення трансплантованого органу 
• дабігатран для запобігання утворенню тромбів 
• розувастатин, аторвастатин, флувастатин, симвастатин або ловастатин для зниження рівня 
холестерину в крові 
• сунітініб для лікування деяких видів раку 
• варфарин та інші подібні лікарські засоби, які називаються антагоністами вітаміну К і 
застосовуються для розрідження крові. Ваш лікар може збільшити частоту аналізів крові, щоб 
перевірити, наскільки добре Ваша кров може згортатися. 
 
Функція печінки може покращитися при лікуванні гепатиту С і, отже, може вплинути на інші 
лікарські засоби, які обробляються печінкою. Вашому лікарю знадобиться уважно 
контролювати інші лікарські засоби, які Ви приймаєте, та вносити корективи під час терапії 
препаратом Зепатір. 
 
Можливо, лікареві доведеться змінити Ваші лікарські засоби або змінити їх дозу. 
 
Якщо будь-яке з перерахованого вище стосується Вас (або Ви не впевнені), поговоріть зі своїм 
лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати препарат Зепатір. 
 
Вагітність та методи контрацепції 
Про вплив препарату Зепатір під час вагітності невідомо. Якщо Ви вагітні, думаєте, що можете 
завагітніти або плануєте мати дитину, зверніться за порадою до лікаря, перш ніж приймати цей 
препарат. 
 
Зепатір з рибавірином 
• Ви не повинні планувати вагітність, якщо приймаєте препарат Зепатір з рибавірином. 
Рибавірин може бути дуже шкідливим для ненародженої дитини. Це означає, що Ви та Ваш 
партнер повинні вжити особливих заходів контрацепції, якщо є ймовірність завагітніти. 
• Ви або Ваш партнер повинні використовувати ефективний метод контрацепції під час 
лікування препаратом Зепатір з рибавірином та деякий час після цього. Поговоріть зі своїм 
лікарем про різні методи контрацепції, які Вам підходитимуть. 
• Якщо Ви або Ваш партнер завагітніли під час прийому препарату Зепатір з рибавірином або 
протягом наступних місяців, негайно повідомте про це лікаря. 
• Дуже важливо, щоб Ви уважно прочитали інформацію щодо вагітності та контрацепції, 
наведену в листку-вкладиші з рибавірину. Важливо, щоб і чоловіки, і жінки прочитали 
інформацію. 
 
Годування груддю 
Порадьтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати препарат Зепатір, якщо Ви годуєте груддю. 
Невідомо, чи два компоненти, що входять до складу препарату Зепатір, проникають у грудне 
молоко людини. 
 
Якщо Ви приймаєте препарат Зепатір разом із рибавірином, обов’язково прочитайте розділи 
«Вагітність та методи контрацепції» та «Годування груддю» листка-вкладиша іншого 
препарату. 
 
Керування транспортними засобами й робота з іншими механізмами 
Не сідайте за кермо автомобіля та не проводьте роботу з іншими механізмами, якщо Ви 
відчуваєте втому після прийому препарату. 
 
Лактоза 
Препарат Зепатір містить лактози моногідрат. Якщо лікар сказав Вам, що у Вас 
непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей 
препарат. 
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Натрій 
Цей препарат містить 69,85 мг натрію (основний компонент у приготуванні/кухонна сіль) у 
кожній таблетці. Це еквівалентно 3,5% рекомендованого максимального добового споживання 
натрію для дорослої людини. 
 
3. Як застосовується препарат Зепатір 
Завжди приймайте цей препарат точно так, як призначив Вам лікар або фармацевт. Зверніться 
до свого лікаря або фармацевта, якщо Ви маєте сумніви. Порадьтеся зі своїм лікарем або 
фармацевтом, перш ніж приймати препарат Зепатір, якщо Ви коли-небудь приймали будь-які 
ліки від гепатиту С або якщо у Вас є будь-які інші захворювання. 
 
В якій дозі приймати препарат 
Рекомендована доза становить одну таблетку 1 раз на добу незалежно від прийому їжі. Ваш 
лікар призначить Вам тривалість прийому препарату Зепатір. 
 
Таблетку слід ковтати цілою, незалежно від прийому їжі. Не розжовуйте, не подрібнюйте та не 
розділяйте таблетку. Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо у Вас виникли проблеми з 
ковтанням таблеток. 
 
Якщо Ви прийняли більше препарату Зепатір, ніж необхідно 
Якщо ви прийняли більше препарату Зепатір, ніж необхідно, негайно зверніться до лікаря. 
Візьміть з собою упаковку з ліками, щоб показати лікарю скільки таблеток Ви прийняли. 
 
Якщо Ви забули прийняти препарат Зепатір 
Важливо не пропусткати прийом цього препарату. Якщо Ви все-таки пропустили прийом дози, 
з’ясуйте, скільки часу пройшло з моменту, коли Ви повинні були прийняти препарат Зепатір: 

• Якщо після того, як Ви повинні були прийняти дозу, минуло менше 16 годин, прийміть 
пропущену дозу якомога швидше. Потім прийміть наступну дозу в звичайний час. 
• Якщо після того, як Ви повинні були прийняти дозу, минуло більше 16 годин, не 
приймайте пропущену дозу. Зачекайте і прийміть наступну дозу в звичайний час. 
• Не приймайте подвійну дозу (дві дози разом), щоб надолужити пропущену. 

 
Не припиняйте застосування препарату Зепатір 
Не припиняйте прийом цього препарату, якщо Вам не порадить це Ваш лікар. Дуже важливо 
завершити повний курс лікування. Це дасть можливість повністю пролікувати інфекцію 
гепатиту С. 
 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до 
свого лікаря або фармацевта. 
 
4. Можливі побічні реакції 
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не 
у всіх пацієнтів. При застосуванні цього препарату можуть виникнути такі побічні ефекти. 
 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви помітили будь-який з наступних побічних 
ефектів. 
 
Дуже часто: можуть виникати більше ніж у 1 з 10 осіб: 
• відчуття сильної втоми (втома) 
• головний біль 
 
Часто: можуть виникати менше ніж у 1 з 10 осіб: 
• нудота  
• відчуття слабкості або нестачі енергії (астенія) 
• вербіж 
• діарея 
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• проблеми зі сном (безсоння) 
• біль у суглобах або болючі, набряклі суглоби 
• закреп 
• запаморочення 
• втрата апетиту 
• відчуття дратівливості 
• болі в м'язах 
• біль у животі 
• незвичайне випадання або витончення волосся 
• відчуття нервозності (тривоги) 
• депресія 
• сухість у роті 
• блювання 
 
Нечасто: можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб: 
• відхилення в лабораторних показників функції печінки 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря або 
фармацевта. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-
вкладиші. Ви також можете повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо через 
національну систему звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви 
можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського 
засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Зепатір 
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на картонній та 
блістерній упаковці після «Придатний до». Термін придатності відноситься до останнього дня 
вказаного місяця. 
 
Цей препарат не вимагає особливих температурних умов зберігання. 
 
Зберігати в оригінальній упаковці до початку використання для захисту від вологи. 
 
Не викидайте лікарські засоби у стічні води чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як утилізувати лікарські засоби, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть 
захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
Що входить до складу препарату Зепатір 
 
• Діючі речовини: елбасвір і гразопревір. 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 
елбасвіру 50 мг та гразопревіру 100 мг. 
• Інші складові: 
Ядро таблетки: 
Натрію лаурилсульфат, поліетиленгліколь сукцинат вітаміну Е, коповідон, гіпромелоза, 
мікрокристалічна целюлоза, маніт (Е421), лактози моногідрат, кроскармелоза натрію, натрію 
хлорид, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат. 
Плівкове покриття: 
Лактози моногідрат, гіпромелоза, титану діоксид, триацетин, заліза оксид жовтий (E172), заліза 
оксид червоний (E172), заліза оксид чорний (E172), карнаубський віск. 
 
Основні фізико-хімічні властивості препарату Зепатір та вміст упаковки 
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, бежевого кольору, овальної форми, з тисненням «770» 
з одного боку та гладкі з іншого. Довжина таблетки 21 мм, ширина 10 мм. 
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Таблетки містяться в картонній коробці, що має дві картонні картки, кожна з яких містить два 
алюмінієвих блістера по 7 штук. Кожна коробка містить 28 таблеток.  
 
Власник реєстраційного посвідчення 
Мерк Шарп і Доум Б.В.  
Ваардервег 39 
2031 БН Хаарлем 
Нідерланди 
 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
The Netherlands 

Виробник 
Шерінг-Плау Лабо Н.В.  
Індустрієпарк 30 
Хейст-оп-ден-Берг, 2220 
Бельгія 
 
Schering-Plough Labo NV 
Industriepark 30 – Zone A 
B-2220 Heist-op-den-Berg 
Belgium 

 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Франція 
МСД Франція (MSD France) 
Тел.: + 33 (0) 1 80 46 40 40 

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

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

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck 
Sharp & Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
+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  
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Дата останньої перевірки цього листка-вкладиша: 10.2021 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 

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