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«Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау 

комитеті» РММ төрағасының 

20   ж. «____» ___________ 

№ _____ бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 
 

 

ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 
 

1.   ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТ АТАУЫ 
Коринфар ретард-Тева, босап шығуы ұзартылған қабықпен қапталған 20 мг 

таблеткалар  

 

2. САПАЛЫҚ ЖӘНЕ САНДЫҚ ҚҰРАМЫ 
2.1 Жалпы сипаттамасы 

Нифедипин 

Бір таблетканың құрамында  

белсенді зат - 20 мг нифедипин, 

Дәрілік препараттың құрамында болатыны ескерілуі тиіс қосымша заттар: лактоза 

моногидраты 31.60 мг 

Қосымша заттардың толық тізімін 6.1. тармақтан қараңыз 

 

3. ДӘРІЛІК ТҮРІ 
босап шығуы ұзартылған қабықпен қапталған 20 мг таблеткалар 

дөңгелек пішінді, екі беті дөңес, сары түсті қабықпен қапталған таблеткалар. 

 

4. КЛИНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІ 

4.1. Қолданылуы 
-  тұрақты стенокардияда (кернеулі стенокардиясы) 

- вазоспазмдық стенокардияда (Принцметал стенокардиясы, вариантты      

стенокардия) 

- эссенциальді артериялық гипертензияда   

 

4.2. Дозалану режимі және қолдану тәсілі 

Дозалау режимі 

Препараттың дозаларын дәрігер аурудың ауырлығына және науқастың дәрі-дәрмекке 

сезімталдығына сәйкес жекелей таңдайды. 

1. Тұрақты және вазоспазмдық стенокардия 

Әсер етуі ұзартылған нифедипиннің 1 таблеткасынан 20 мг тәулігіне 2 рет. 

Клиникалық әсерінің айқындығы жеткіліксіз болғанда дозаны тәулігіне 2 рет 40 мг 

нифедипинге дейін арттыруға болады.  

2. Эссенциальді гипертензия 

Әсер етуі ұзартылған нифедипиннің 1 таблеткасынан 20 мг тәулігіне 2 рет.  

Клиникалық әсерінің айқындығы жеткіліксіз болғанда дозаны тәулігіне 2 рет 40 мг 

нифедипинге дейін арттыруға болады.  

Дозалау режимін аурудың ауырлығын және пациенттің емдеуге реакциясын ескере 

отырып, жеке анықтау керек. 

Жеке клиникалық көрінісіне байланысты дозаны біртіндеп арттыру керек. 
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Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерге тұрақты бақылау қажет, препарат дозасын 

төмендету қажет болуы мүмкін. 

Цереброваскулярлық аурулардың ауыр түрлері бар пациенттерге препаратты төмен 

дозаларда тағайындау керек. 

Нифедипинді шайнамай, тамақтан кейін, жеткілікті сұйықтық мөлшерімен іше 

отырып (мысалы, бір стақан су, бірақ грейпфрут шырынымен емес!) қабылдау керек. 

Препаратты таңертең және кешке, бір уақытта қабылдаған дұрыс.  

Таблетканы тамақтанғанда қабылдау сіңудің баяулауына, бірақ азаюына әкелмейді. 

Препаратты жоғары дозаларда қабылдаған жағдайларда нифедипинді қолданумен 

емді біртіндеп тоқтату керек. 

Белсенді заттың жарық әсеріне сезімталдығын ескере отырып, әсер ету ұзартылған 

таблеткаларды бөлмеген жөн, себебі мұндай жағдайда қорғайтын қабығымен кепілдік 

берілген жарықтан қорғау қамтамасыз етілмейді. 

 

4.3 Қолдануға болмайтын жағдайлар 
- кардиогендік шок 

-  қолқа сағасының айқын стенозы  

-  тұрақсыз стенокардия 

-  миокард инфарктісінің жедел кезеңі (бастапқы 4 апта бойы) 

-  рифампицинмен ем жүргізілгенде   

-  нифедипинге жоғары сезімталдық 

-  жүктілік және лактация кезеңі 

-  қалпына келмейтін бауыр, бүйрек және жүрек жеткіліксіздігі 

-  артериялық гипотензия (систолалық АҚ 90 мм сын. бағ. төмен) 

-  18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге 

-  тұқым қуалайтын фруктозаны көтере алмаушылық, Lарр-лактаза ферментінің 

тапшылығы, глюкоза - галактоза мальабсорбциясы 

 

4.4. Айрықша нұсқаулар және пайдалану кезіндегі сақтандыру шаралары 
Сақтықпен тағайындайды 

 систолиялық қысым көрсеткіштері <90 мм сын. бағ. ауыр артериялық 

гипотензияда, 

 декомпенсацияланған жүрек жеткіліксіздігінде, 

 сондай-ақ гемодиализдегі гипотензияның ауыр түрлері және гиповолемиясы бар 

пациенттерге (қан тамырларының кеңеюі салдарынан АҚ күрт төмендеу 

қаупінің жоғары болуына байланысты). 

Несептегі ванилминдаль қышқылын спектрофотометриялық анықтау нифедипиннің 

шамадан тыс мәндеріне әкелуі мүмкін; ТЖСХ арқылы анықтау әсер етпейді. 

Экстракорпоральді ұрықтандырудың кейбір жағдайларында нифедипин сияқты 

кальций антагонистері сперматозоидтардың басындағы қайтымды биохимиялық 

өзгерістермен байланысты, бұл сперматозоидтар функциясының зақымдануына әкелуі 

мүмкін. Басқа түсініктеме болмаған кезде қайталанған in-vitro ұрықтандыру сәтсіз 

болған жағдайларда, нифедипин сияқты кальций антагонистерін ықтимал себеп ретінде 

ескеру керек. 

Галактоза жақпаушылығы, лактаза тапшылығы немесе глюкоза-галактоза сіңуінің 

бұзылуы сияқты сирек тұқым қуалайтын аурулары бар пациенттерге босап шығуы 

ұзартылған Коринфар ретард – Тева 20 мг таблеткаларын тағайындамаған жөн. 

 

4.5 Басқа дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі және өзара әрекеттесудің басқа 

түрлері 
Мынадай өзара әрекеттесулерді назарға алған жөн:  
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Гипертензияға қарсы дәрілер, үшцкилды антидепресанттар, вазодилататорлар – бір 

мезгілде қабылдау гипотензиялық әсерінің күшеюіне әкеледі. 

β-адренорецепторлардың блокаторлары – бір мезгілде қабылдау АҚ елеулі 

төмендеуіне, сирек – жүрек жеткіліксіздігіне әкеледі. 

Дилтиазем — дилтиаземді қабылдау организмдегі нифедипиннің метаболизмін 

бәсеңдетеді, нифедипиннің дозасын төмендету қажет болуы мүмкін.    

Хинидин — нифедипинді қабылдау қан плазмасындағы хинидин концентрациясының 

елеулі төмендеуіне, нифедипинді қабылдауды тоқтату қан плазмасындағы хинидин 

концентрациясының айқын артуына әкеледі. 

Дигоксин, теофиллин — бір мезгілде қабылдау қан плазмасындағы (қан плазмасындағы 

дигоксин концентрациясының деңгейін анықтағаннан кейін гликозидтер дозассын 

төмендетуді қажет ететін дигоксиннің артық дозалану симптомдары білінуі мүмкін) 

дигоксин мен теофиллин концентрациясы деңгейігің артуына әкеледі.  

Хинупристин, далфопистин, циметидин — бір мезгілде қолданғанда қан 

плазмасындағы нифедипин концентрациясының артуы байқалады. 

Рифампицин — рифампицин ферменттер секрециясына себептесетіндіктен, ол 

нифедипиннің де метаболизмін жылдамдатады. Осындай өзара әрекеттесудің 

салдарынан қан плазмасындағы нифедипин концентрациясының тиісті деңгейіне 

жетпейді.  

Винкристин — бір мезгілде қолданғанда винкристиннің шығарылуы төмендейді, 

нәтижесінде дозаны төмендету қажет.   

Цефалоспориндер — бір мезгілде қабылдау қан плазмасындағы цефалоспориндер 

концентрациясының жоғарылауына әкеледі   

Фенитоин — бір мезгілде қабылдау нифедипин әсерінің төмендеуіне әкеледі, дозаны 

арттыру қажет болуы мүмкін.   

Такролимус — бір мезгілде қабылдау қан плазмасындағы такролимус 

концентрациясының жоғарылауына әкеледі.   

P4S0 цитохромының 3A4 изоферментімен өзара әрекеттесуі  

Нифедипин метаболизмі P450 3A4 цитохромы изоферменттерінің қатысуымен жүзеге 

асырылады. Осы жүйені ынталандыратын немесе бәсеңдететін дәрілік заттарды бір 

мезгілде қабылдау, әдетте, осы дәрілік заттардың нифедипинмен өзара әрекеттесуіне 

әкеледі. 

Препараттармен, макролидтер (мысалы, эритромицин), флуоксетин, нефазодон, 

протеаза тежегіштері (ампренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир немесе 

саквинавир) сияқты P450 3A4 цитохром тежегіштерімен бір мезгілде қабылдау; зеңге 

қарсы препараттар (кетоканазол, итраконазол немесе луконазол) сияқты P450 3A4 

цитохромының тежегіштерімен бір мезгілде қабылдау қан плазмасында нифедипин 

концентрациясының жоғарылауына әкеледі. 

Кальций антагонистерін, нимодипинді қабылдау кезіндегі әсерлер туралы деректер 

нифедипинмен бір мезгілде қолданғанда келесі реакциялар мүмкіндігі туралы 

куәландырады: 

карбамазепин, фенобарбитал - бір мезгілде қабылдау қан плазмасындағы нифедипин 

концентрациясының төмендеуіне әкеледі; 

вальпрой қышқылы - бір мезгілде қабылдау қан плазмасындағы нифедипин 

концентрациясының жоғарылауына әкеледі 

Грейпфрут шырыны нифедипиннің метаболизмін бәсеңдетеді, бұл оның қан 

плазмасындағы концентрациясының жоғарылауына әкеледі. 

 

4.6 Фертильділік, жүктілік және лактация 
Фертильділік. 

In vitro оқшауланған жағдайларда экстракорпоральді ұрықтандыру кезінде 

нифедипинді қоса, кальций өзекшелерінің блокаторларын қолдану сперматозоид 
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басындағы қайтымды биохимиялық өзгерістермен байланысты болды, бұл шәует 

функциясының бұзылуына әкелуі мүмкін. In vitro экстракорпоральді ұрықтандырудың 

сәтсіз әрекеттері кезінде және бедеуліктің басқа да себептерін жоққа шығарғанда 

шәуетке нифедипинді қоса, кальций өзекшелерінің блокаторларын қолданудың әсер ету 

ықтималдығын қарастырған жөн. 

Жүктілік. 

Нифедипинді қабылдаудың, әсіресе жүктіліктің I триместрінде салдары туралы 

жеткілікті ақпарат жоқ. Жануарларға жүргізілген зерттеулердің нәтижелері 

тератогендік әсерді растамайтындықтан (5.3-бөлімді қараңыз), жүктілік кезінде 

нифедипин тек өмірлік қажеттілік жағдайында және баламалы ем болмаған кезде ғана 

қолдануға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда ана мен бала мұқият бақылауда болуы керек. 

Егер препарат бірінші триместр ішінде қабылданса, УДЗ көмегімен 

дифференциациялық диагностика жүргізу қажет. 

Лактация. 

Нифедипинді бала емізу кезеңінде қабылдауға болмайды, өйткені әсер ететін зат емшек 

сүтіне өтеді. Бала емізу кезеңінде препаратты қабылдауға қатысты жеткілікті ақпарат 

жоқ. Нифедипинді бала емізу кезеңінде қолдану абсолютті қажет болған жағдайда бала 

емізуді тоқтату туралы мәселені шешу керек. 

 

4.7 Көлік құралын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер етуі  
Осы дәрілік препаратты қолданумен ем жүргізу тұрақты медициналық бақылауды 

қажет етеді. Организмнің препаратқа жеке реакциясының айырмашылығы салдарынан 

көлік құралдарын басқару, механизмдермен жұмыс істеу, дененің тірексіз орналасуына 

байланысты операцияларды орындау қабілеті бұзылады. Бұл сақтандырулар көбінесе 

ем жүргізудің бастапқы кезеңіне, препараттың доасын арттыру кезеңіне, басқа 

препаратқа ауысқан кезде немесе препаратты алкогольмен бірге қабылдаған жағдайда 

қатысты болады. 

 

4.8  Жағымсыз реакциялар 
Жағымсыз құбылыстарды бағалау реакциялар жиілігін ескере отырып жіктеуге 

негізделеді: 

Өте жиі: (≥1/10) 

Жиі: (≥1/100 - <1/10) 

Жиі емес: (≥1/1000 - <1/100) 

Сирек: (≥1/10 000 - <1/1000) 

Өте сирек: (<1/10 000) 

Белгісіз: (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес) 

 

Қан түзу жүйесі және лимфа жүйесі: 

Сирек: қан формуласы көрсеткішінің өзгеруі, анемия, лейкопения, тромбоцитопения 

және тромбоздық микроангиопатия.  

Өте сирек: агранулоцитоз. 

  

Метаболизм және тағамдық бұзылыстары   

Сирек: гипергликемия 

  

Жүйке жүйесі 

Өте жиі: бас ауыруы, әсіресе емдеуді басында. 

Жиі: бас айналуы, ұйқышылдық, әлсіздік сезімі. 

Жиі емес: үрей, ұйқының бұзылуы немесе ұйқышылдық, парестезии, тактильді 

сезімталдықтың төмендеуі, тремор.  
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Көру ағзалары 

Жиі емес: көзбен қабылдаудың елеусіз уақытша өзгеруі.  

Сирек: көрудің нашарлауы. 

Жүрек-қантамыр жүйесі 

Өте жиі: шеткері ісінулер (қантамырлардың кеңеюіне байланысты), әсіресе емдеудің 

басында.  

Жиі: жүректің қатты соғуы. 

Жиі емес: тахикардия, естен тану, гипотензиялық реакциялар. 

Стенокардиясы бар пациенттерде емнің басында ұстамалар жиілігінің, ұзақтығының 

немесе симптомдардың айқындылығының артуы мүмкін. 

Өте сирек: миокард инфарктісі. 

  

Тыныс алу жүйесі 

Жиі емес: Ентігу 

Тері 

Жиі: гиперемия, эритема, Митчелл ауруы, әсіресе емдеудің басында.  

Жиі емес: қышыну, экзантема, тері мен шырышты қабықтың ісінуі (ангионевроздық 

ісіну, беттің ісінуі) сияқты жоғары сезімталдық реакциялары, тершеңдік.  

Сирек: есекжем, фотодерматит, пурпура. Нифедипинді ұзақ уақыт қолданғанда 

препаратты тоқтатқаннан кейін толығымен өтетін қызы иектің тарапынан реакциялар 

(гингивит, қызыл иектің гиперплазиясы) болуы мүмкін.   

Өте сирек: эксфолиативті дерматит. 

  

Несеп шығару жүйесі 

Жиі емес: бүйрек жеткіліксіздігі кезінде бүйрек функциясының уақытша төмендеуі. 

Несеп шығару жиілігінің артуы, несептің тәуліктік шығарылу санының артуы. 

  

Бауыр және өт қабы 

Жиі емес: бауыр функциясының бұзылуы (бауырішілік холестаз, трансаминазалардың 

жоғарылауы).  

Сирек: сарғаю. 

  

Асқазан-ішек жолы 

Жиі: жүрек айнуы. 

Жиі емес: диспепсия, диарея, іштің ауыруы, іш қату, метеоризм, құсу, ауыздың құрғауы 

сияқты асқазан-ішек бұзылыстары. 

Сирек: асқазанның толық тұру сезімі, кекіру және анорексия. 

  

Сүйек-бұлшықет жүйесі 

Жиі емес: миалгия, артралгия, бұлшықет түйілуі. 

  

Жыныс жүйесі және сүт бездері 

Сирек: гинекомастия, үдеріс қайтымды, симптомдар нифедипинді қабылдауды 

тоқтатқаннан кейін өтеді. 

Жалпы бұзылулар 

Жиі емес: қатты шаршау, дімкәстік. 

Сирек: аллергиялық жалпы реакциялар, мысалы, қызба, көмейдің ісінуі, емдеуді 

тоқтатқаннан кейін қайтымды өмірге қауіп төндіретін ентігуді қоса, бронх 

бұлшықеттерінің түйілуі. 

 

Болжанатын жағымсыз реакциялар туралы хабарламалар 
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Дәрілік препараттың «пайда – қауіп» арақатынасын үздіксіз мониторингтеуді 

қамтамасыз ету мақсатында дәрілік препаратты тіркеуден кейін күдік тудыратын 

жағымсыз реакциялар туралы хабарлау маңызды. Медициналық қызметкерлерге 

жағымсыз реакциялар туралы хабарламалар жинаудың ұлттық жүйесі арқылы дәрілік 

препараттың кез келген күдікті жағымсыз реакциялары туралы мәлімдеу кеңесі 

беріледі. 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК 

http://www.ndda.kz 

 

4.9 Артық дозалану 

Уыттану симптомдары: 

Сананың бұзылуы, команың дамуына дейін, артериялық гипотензия, 

тахикардия/брадикардия, гипергликемия, метаболизмдік ацидоз, гипоксия, өкпенің 

ісінуімен қатар жүретін кардиогендік шок. 

 

Емі 

Ең маңызды емдік шаралар препаратты организмнен шығару және жүрек-қантамыр 

жүйесінің тұрақты қызмет етуін қалпына келтіру болып табылады. 

Ішке қабылдағаннан кейін асқазанды шаю, егер қажет болса, жіңішке ішекті қоса шаю 

ұсынылады. Ұзақ әсер ететін препараттардан туындаған уыттану жағдайында әсер 

етуші заттың сіңуін болдырмау үшін препаратты организмнен, оның ішінде жіңішке 

ішектен барынша толық шығару үшін күш салу керек. Іш жүргізетін дәрілерді 

қолданған кезде кальций антагонистері ішек бұлшықеттері тонусының атонияға дейін 

төмендеуіне әкелетінін ескеру керек. Нифедипинге қан плазмасы ақуыздарымен 

байланысудың жоғары дәрежесі және салыстырмалы түрде аз таралу көлемі тән 

болғандықтан, гемодиализ тиімсіз, алайда плазмаферез жүргізу ұсынылады. 

Брадикардияны атропиннің және / немесе бета-симпатомиметиктердің көмегімен және 

өмірге қауіп төндіретін брадиаритмияда уақытша кардиостимуляторды қолдану 

арқылы симптоматикалық жоюға болады. Кардиогендік шок пен вазодилатация 

салдарынан пайда болған артериялық гипотензияны кальций (вена ішіне 1-2 г кальций 

глюконаты), допамин (минутына дене салмағына 25 мкг дейін), добутамин (минутына 

дене салмағына 15 мкг дейін), адреналин немесе норепинефрин препараттарымен 

жоюға болады. Бұл препараттардың дозалары қол жеткізілген клиникалық әсерді 

ескере отырып таңдалады. Қан сарысуындағы кальций деңгейі қалыпты немесе сәл 

жоғары болуы керек. 

Сұйықтықты қосымша енгізуге өте мұқият қарау керек, өйткені жүректің шамадан тыс 

жүктелу қаупі артады. 

   

5. ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

5.1  Фармакодинамикалық қасиеттері 

Фармакотерапиялық тобы: Кальций өзекшелерінің блокаторлары. Тамырларға ықпал 

етуі басым селективті кальций өзекшелерінің блокаторлары. Дигидропиридин 

туындылары. Нифедипин. 

АТХ коды С08СА05 

Нифедипин 1,4-дигидропиридин типті кальцийдің антагонисі болып табылады. 

Кальций антагонистері кальций иондарының жасушаларға «баяу» кальций өзекшелері 

арқылы түсуін азайтады. Нифедипин негізінен коронарлық және шеткері 

артериялардың тегіс бұлшықеттеріне әсер етеді. Бұл әсер қантамырларының кеңеюіне 

әкеледі. Емдік дозаларда нифедипин іс жүзінде миокардқа тікелей әсер етпейді. 

Нифедипин бұлшықет тонусын төмендету арқылы ірі коронарлық артериялардың 

http://www.ndda.kz/
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кеңеюіне ықпал етеді, бұл қан айналымының жақсаруына және шеткері кедергінің 

төмендеуіне әкеледі. 

Кальций антагонистерін қолдана отырып ем жүргізудің басында ЖСЖ мен жүректің 

минуттық көлемінің рефлекторлық жоғарылауын байқауға болады. Алайда, бұл 

жоғарылау тамырлардың кеңеюін өтеу үшін жеткіліксіз. Нифедипинді қолданумен ұзақ 

ем болған жағдайда жүректің минуттық көлемінің бастапқы өсуі бұрынғы 

көрсеткіштерге оралады. Нифедипинді қолдану аясында АҚ елеулі айқын төмендеуін 

АГ бар пациенттерде анықтайды. 

 

5.2 Фармакокинетикалық қасиеттері 
Нифедипин аш қарынға ішке қабылдағанда тез, толық дерлік сіңеді. Нифедипиннің 

бауыр арқылы алғашқы өту әсері бар, демек, ішке қабылдағанда препараттың жүйелік 

биожетімділігі 50-70% құрайды. Қан плазмасындағы нифедипиннің Сmах нифедипинді 

парентеральді енгізгеннен кейін 15 минуттан соң және препаратты әсер етуі ұзартылған 

таблеткалар түрінде қабылдаған жағдайда 30-85 минуттан соң жетеді. 

Нифедипиннің 95-98% қан плазмасы ақуыздарымен (альбуминмен) байланысады. 

Нифедипиннің таралу көлемінің орташа көрсеткіші (Vss) 0,77–1,12 л/кг құрайды. 

Нифедипин негізінен тотығу үдерісінің (алғашқы өту әсері) арқасында бауырда толық 

дерлік метаболизденеді. Осы үдеріс нәтижесінде түзілетін метаболиттердің 

фармакодинамикалық белсенділігі болмайды. Өзгермеген зат та, М1 метаболиттері де 

бүйрек арқылы (дозаның <0,1%) шығарылмайды. Дозаның 50% жуығы М2 және М3 

полярлық метаболиттері түрінде (ішінара байланысқан түрде) несеппен шығарылады, 

24 сағат ішінде толығымен дерлік шығарылады. Қалғаны нәжіспен шығарылады. Т½ 

ұзақтығы 1,7-3,4 сағатты құрайды (әсер етуі ұзартылған препараттар). Әдеттегі дозамен 

ұзақ емдеу кезінде заттың жинақталуы анықталмаған. Бауыр функциясының бұзылуы 

жартылай шығарылу кезеңін арттырады және жалпы клиренсті төмендетеді. Дозаны 

төмендету қажет болуы мүмкін. 

 

5.3. Клиникаға дейінгі қауіпсіздік деректері 
In vitro және in vivo мутагендік зерттеулер теріс нәтиже көрсетті, сондықтан адамда 

мутагендік әсер жоққа шығарылуы мүмкін. 

Егеуқұйрықтардағы ұзақ мерзімді зерттеу (2 жыл) нифедипиннің онкогендік әсерін 

дәлелдеген жоқ. Жануарлардың үш түрімен (егеуқұйрық, қоян, тышқан) жүргізілген 

эксперименттік зерттеулер тератогендік әсерлерді көрсетті (жарық таңдай, жүрек-

қантамыр аномалиялары және саусақтардың аномалиялары). Маймылдарды емдеу 

кішірек плацента түзілуіне және хорион талшықтарының дамымауына әкелді. Гипоксия 

мен ацидоз жағдайлары жануарлардың осы түрінде де байқалды. 

 

6. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

6.1. Қосымша заттар тізбесі  
лактоза моногидраты, картоп крахмалы, микрокристалды целлюлоза, поливидон К 25, 

магний стеараты, 

Қабықтың құрамы: метилгидроксипропилцеллюлоза, макрогол 6000, макрогол 

35000, хинолинді сары бояғыш (Е 104), титанның қостотығы (Е 171), тальк 

6.2 Үйлесімсіздік 
Деректер жоқ. 

6.3 Жарамдылық мерзімі  
3 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. 

6.4 Сақтау кезіндегі айрықша сақтандыру шаралары 
Жарықтан қорғау үшін түпнұсқалық қаптамада сақтау керек. 

6.5 Шығарылу түрі және қаптамасы 
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10 таблеткадан поливинилхлоридтен және алюминий фольгадан жасалған пішінді 

ұяшықты қаптамаға салады.  

3 пішінді қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тіліндегі 

нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады. 

6.6 Пайдаланылған дәрілік препаратты немесе дәрілік препаратты қолданудан 

немесе онымен жұмыс істеуден кейін алынған қалдықтарды жою кезіндегі 

айрықша сақтандыру шаралары  
Ерекше талаптар жоқ. 

Кез келген пайдаланылмаған дәрілік өнімді немесе қалдықтарды жергілікті талаптарға 

сәйкес жою керек. 

6.7 Дәріханалардан босатылу шарттары 
Рецепт арқылы 

  

7. ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ ҰСТАУШЫСЫ 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Израиль 

5 Basel St, 4951033, Петах Тиква 

Тел: 972-3-9267267 

Факс: 972-3-9267267 

e-mail: Monica.Eksol@teva.co.il   

 

7.1 ТІРКЕУ КУӘЛІГІ ҰСТАУШЫСЫНЫҢ ӨКІЛІ 
Тұтынушылардың шағымдары мында жолданады:  

«ратиофарм Қазақстан» ЖШС, 050059 (А15Е2Р), Алматы қ. Әл-Фараби даңғ., 17/1, 

Нұрлы-Тау БО, 5Б корпусы, 6 қабат. Телефон: (727)3251615; Факс: (727)3251615 

е-mail: info.tevakz@tevapharm.com; веб сайт: www.teva.kz. 

  

8. ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ НӨМІРІ 

ҚР-ДЗ-5№000407 

 

9. БАСТАПҚЫ ТІРКЕУ РАСТАЛҒАН КҮН (ТІРКЕУДІ, ҚАЙТА ТІРКЕУДІ 

РАСТАУ)  
Алғашқы тіркелген күні: 11.11.2004  

Тіркеудің (қайта тіркеудің) соңғы расталған күні: . 

 

10. МӘТІН ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН КҮН            
Дәрілік препараттың жалпы сипаттамасын http://www.ndda.kz ресми сайтынан көруге 

болады 

mailto:Monica.Eksol@teva.co.il
mailto:info.tevakz@tevapharm.com
http://www.teva.kz/
http://www.ndda.kz/

