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Дәрілік затты медициналық қолдану 

жөніндегі нұсқаулық 

 

Диклофенак-ратиофарм 
 

Саудалық атауы 
Диклофенак-ратиофарм 

 

Халықаралық патенттелмеген атауы 

Диклофенак 

 

Дәрілік түрі 

Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 75 мг/2 мл 

 

Құрамы 

Бір ампуланың ішінде 

белсенді зат - натрий диклофенагы 75,0 мг, 

қосымша заттар: динатрий эдетаты, N-ацетилцистеин, пропиленгликоль, 

макрогол 400, натрий гидроксиді, инъекцияға арналған су. 

 

Сипаттамасы 

Түссізден ақшыл сары түске дейінгі мөлдір ерітінді 

 

Фармакотерапиялық тобы 

Сүйек-бұлшықет жүйесі. Қабынуға қарсы және ревматизмге қарсы 

препараттар. Қабынуға қарсы және ревматизмге қарсы, стероидты емес 

препараттар. Сірке қышқылының туындылары және тектес қосылыстар. 

Диклофенак. 

АТХ коды М01АВ 05 

 

Фармакологиялық қасиеттері 

Фармакокинетикасы 
Сіңірілуі 

Бұлшықет ішіне инъекция арқылы 75 мг диклофенакты енгізгеннен кейін, 

ол бірден сіңеді, ал плазмадағы 2,558±0,968 мкг/мл-ге жуық (2,5 мкг/мл = 8 

мкмоль/л) орташа ең жоғарғы концентрациясына 20 минуттан соң жетеді. 

Сіңу мөлшері дозаның шамасына дозаға тәуелді арақатынаста болады. 



Вена ішіне инфузия: 75 мг диклофенакты 2 сағат бойына венаішілік 

инфузия түрінде енгізгенде, плазмада орташа шектік концентрациясы 

1,875±0,436 мкг/мл (1,9 мкг/мл = 5,9 мкмоль/л) құрайды.  

Неғұрлым қысқа инфузиялар плазмада неғұрлым жоғары 

концентрацияларына әкеледі, ал неғұрлым ұзақ инфузиялар 3-4 сағаттан 

соң инфузия жылдамдығына пропорционал плато концентрациясын береді. 

Бұл пероральді, ректальді немесе бұлшықетішілік енгізу арқылы шекті 

деңгейіне жеткеннен кейін плазмадағы концентрациясының жылдам 

төмендеуімен ерекшеленеді. 

Биожетімділігі 

Бұлшықетішілік немесе венаішілік енгізгеннен кейін концентрация қисығы 

астындағы ауданы (AUC) пероральді немесе ректальді енгізумен 

салыстырғанда шамамен екі есе жоғары, себебі бұл енгізу тәсілінде жүйе 

алдындағы метаболизм болмайды.  

Таралуы 

Әсер ететін заттың құрамында, негізінен альбуминмен байланысқан 

(99,4%) 99,7% ақуыз бар.  

Диклофенак синовиальді сұйықтыққа түседі, мұнда ең жоғары  

концентрациялар плазманың шектік мәндеріне жеткеннен кейін 2-4 

сағаттан соң өлшенеді. Синовиальді сұйықтықтан шығару үшін айқын 

жартылай шығару кезеңі 3-6 сағатты құрайды. Плазмада шектік мәндерге 

жеткеннен кейін екі сағаттан соң әсер ететін заттың концентрациялары 

синовиальді сұйықтықта плазмадағыдан жоғары және 12 сағатқа дейін 

жоғары болып қалады.  

Диклофенак төмен деңгейдегі концентрацияда (100 нг/мл) емшек емізетін 

бір ананың емшек сүтінде анықталды. Сәби емшек сүтімен қабылдауы 

мүмкін есептелген мөлшері күніне 0,03 мг/кг дозаға баламалы.  

Метаболизмі 

Диклофенактың биотрансформациясы интактылы молекуланың 

глюкуронидациясы арқылы ішінара, бірақ негізінен бір және бірнеше 

гидроксилдеу және метоксилдеу арқылы өтеді, соның нәтижесінде бірнеше 

фенольдік метаболиттер түзіледі, олардың көпшілігі глюкуронидті 

конъюгаттарға айналады. Екі фенольді метаболиттер биологиялық 

белсенді, бірақ диклофенакқа қарағанда әлдеқайда аз дәрежеде. 

Шығарылуы 

Плазмадағы диклофенактың жалпы жүйелік клиренсі 263±56 мл/мин 

(орташа  мәні ± ЖЖК). Плазмадағы ақырғы жартылай шығарылу кезеңі 1-2 

сағатты құрайды. Екі белсенді метаболитті қоса алғанда, метаболиттердің 

төртеуі де 1-3 сағаттың құрайтын плазмадан қысқа жартылай шығарылу 

кезеңіне ие.  

Енгізілген дозаның 60%-ға жуығы несеппен интактылы молекуланың 

глюкуронидті конъюгаты ретінде және метаболиттер ретінде шығарылады, 

олардың көпшілігі глюкуронидтік конъюгаттарға айналады. 1%-дан кемі 

өзгермеген зат ретінде шығарылады. Қалған доза нәжістермен өтпен бірге 

метаболиттер түрінде шығарылады. 



Пациенттердегі сипаттамалары 

Егде жастағы пациенттер: препараттың абсорбциясында, метаболизмінде 

немесе шығарылуында ешқандай жасына байланысты айырмашылықтары 

байқалған жоқ, бұдан басқа егде жастағы бес пациентте 15 минуттық 

инфузия, жас сау адамдарға қарағанда, плазмадағы концентрациясының 

50%-ға жоғары болуына әкелді.  

Бүйрек функциясының бұзылуымен пациенттер: бүйрек функциясының 

бұзылуынан зардап шегетін пациенттерде өзгермеген әсер ететін заттың 

жинақталуы әдеттегі дозалау сызбасын қолдану кезінде бір реттік доза 

кинетикасынан анықталмайды. Креатинин клиренсі <10 мл/мин болған 

кезде, плазмадағы метаболиттер гидроксидінің есептелген тепе-тең 

деңгейлері дені сау адамдарға қарағанда, шамамен 4 есе жоғары. Алайда, 

бұл метаболиттер негізінен өт арқылы шығарылады. 

Бауыр ауруларымен пациенттер: созылмалы гепатитпен немесе 

декомпенсацияланбаған циррозбен пациенттерде диклофенактың 

кинетикасы мен метаболизмі бауыр ауруларынан зардап шекпейтін 

пациенттермен бірдей. 

Фармакодинамикасы    

Диклофенак-ратиофарм айқын қабынуға қарсы, ауыруды басатын және 

орташа қызу басатын әсер береді. Оның әсер ету механизмі 

циклооксигеназа ферментінің белсенділігін бәсеңдетуге негізделген, соның 

нәтижесінде арахидон каскады реакциясы бөгеліп, қабыну, ауыру мен 

қызбаның патогенезінде басты роль атқаратын  E2 және F2α 

простагландиндері, тромбоксан A2, простациклин, лейкотриендердің 

синтезі мен лизосомальді ферменттердің шығарылуы бұзылады. 

Диклофенак-ратиофарм тромбоциттер агрегациясын бәсеңдетеді. 

Ревматизм ауруларында тыныштықта және қозғалыста буындардағы 

ауыруды, буындардың ертеңгілік құрысулары мен ісінуін азайтады, 

олардың қозғалыс  қабілеттілігін жақсартады. Операциядан және 

жарақаттан кейін туындайтын қабыну үдерістері кезінде кенеттен ауыруды 

да, қозғалыс кезіндегі ауыруды да жылдам басады, жара орнындағы 

қабыну ісіктерін азайтады. 

 

Қолданылуы 

Бұлшықет ішіне енгізу 

- ревматикалық ауруларының қабыну және дегенеративтік түрлерінің 

өршуі: ревматоидты артрит, шорбуынданған спондилит, остеоартрит, 

спондилоартрит, омыртқа аурулары кезіндегі ауыру синдромы, буыннан 

тыс ревматизмде 

- подаграның жедел ұстамасында  

- бүйрек немесе бауыр шаншуында 

- жарақаттан кейінгі және операциядан кейінгі ауыру синдромы,  қабыну 

және ісінуде 

- бас сақинасы ауыр ұстамаларында 

Вена ішіне  инфузия 



- стационар жағдайында операциядан кейінгі ауыруды емдеу немесе 

профилактикасында 

 

Қолдану тәсілі және дозалары  
Диклофенак-ратиофарм терең бұлшықетішілік (бөксе бұлшықетінің 

сыртқы жоғарғы шаршысына) инъекция түрінде қолданылады. 

Күніне 1 ампуладан (75 мг натрий диклофенагы) тағайындалады. Ауыр 

жағдайларда (мысалы, шаншу кезінде) күніне бірнеше сағаттық аралықпен 

2 ампуланы енгізуге болады, сонымен қатар инъекция орнын ауыстыру 

ұсынылады. 

Парентеральді қабылдауды 2 күнге дейін шектеу ұсынылады. 

Диклофенакты бұлшықетішілік енгізу курсының ұзақтығын емдеуші 

дәрігер анықтайды. Дозаны жекелей таңдау үшін бір ампуланы (75 мг) 

натрий диклофенагының басқа да дәрілік түрлерімен ең жоғары тәуліктік 

150 мг  дозаға дейін біріктіруге болады. 

Қолдану жөніндегі нұсқаулар: Ампуланы кесудің қажеті жоқ. ОРС-ты 

(one-poіnt-cut) пайдалану: ампуланы түсті нүктемен жоғары қарай бұру 

керек! Ампуланың мойнындағы ерітіндіні сілкіп, төмен ағызу керек. 

Ампуланың мойнын төмен қарай басып, сындыру керек. 

 

Жағымсыз әсерлері 

Жағымсыз реакциялары жиілігі бойынша жіктеледі, анағұрлым жиі 

кездесетін реакциялар бірінші көрсетілген: өте жиі: (> 1/10); жиі (≥ 1/100, 

<1/10); жиі емес (≥ 1/1000, <1/100); сирек (≥1 / 10000, <1/1000); өте сирек 

(<1/10000); белгісіз: қолда бар деректер бойынша бағалау мүмкін емес.  

Өте жиі 

- жүрек айну, құсу, диарея 

Жиі 

- бас ауыруы, бас айналуы, ашушаңдық, шаршау 

- вертиго немесе шынайы бас айналу  

- диспепсия, метеоризм, іштің ауыруы, анорексия, асқазан-ішек ойық 

жаралары (кейбір жағдайларда қан кетумен және тесілуімен) 

- трансаминазалар деңгейінің жоғарылауы 

- бөртпе 

- инъекция орнындағы реакциялар – ашытуды сезіну, ауыру, абсцесс, 

майлы тіндер мен терінің некрозы  

Сирек 

- ұйқышылдық, қажу 

- демікпе (ентігуді қоса) 

- аса жоғары сезімталдық, анафилаксиялық және анафилактоидты 

реакциялар (гипотензия және шок қоса) 

- гастрит, асқазан-ішектен қан кету, қан құсу, геморрагиялық диарея, 

мелена, қан кетумен немесе онсыз немесе тесілусіз асқазан-ішек ойық 

жаралары (кейде өліммен аяқталатын, әсіресе егде жастағы адамдарда) 

- гепатит, сарғаю, бауыр функциясының бұзылуы 



- есекжем 

Өте сирек 

- бағдарсыздық, депрессия, ұйқысыздық, түнгі қорқыныштар, 

тітіркенгіштік, психоздық бұзылыстар, үрейлену 

- парестезия, жадының бұзылуы, құрысулар, үрейлену, тремор, 

асептикалық менингит, дәмнің бұзылуы, ми қан айналымының бұзылуы 

- көрудің бұзылуы, анық көрмеу, диплопия 

- құлақтың шуылдауы, естудің бұзылуы 

- гипертония, гипотония, васкулит 

- тромбоцитопения, лейкопения, анемия (оның ішінде гемолиздік және  

апластикалық анемия), агранулоцитоз 

- ангионевроздық ісіну (беттің ісінуін қоса)  

- пневмонит 

- колит (геморрагиялық колит және ойық жаралы колиттің өршуі немесе 

Крон ауруы), іш қату, стоматит (оның ішінде ойық жаралы стоматит), 

глоссит, өңеш функциясының бұзылуы, панкреатит 

- шұғыл гепатит, бауыр некрозы, бауыр жеткіліксіздігі 

- буллезді бөрту, экзема, эритема, мультиформалы эритема, Стивенс-

Джонсон синдромы, уытты эпидермальді некролиз (Лайелл синдромы), 

эксфолиативті дерматит, шаштың түсуі, фотосезімталдық реакциялары, 

пурпура, аллергиялық пурпура, қышыну 

- бүйректің жедел жеткіліксіздігі, гематурия, протеинурия, нефроздық 

синдром, интерстициальді нефрит, бүйректің папиллярлық некрозы 

- импотенция 

Белгісіз 

- сананың шатасуы, елестеулер, сезімталдықтың бұзылуы, жалпы дімкәстік 

- көру жүйкесі невриті  

Диклофенак тромбоциттер агрегациясын тежейді, бұл қан ұюы бұзылған 

науқастарда гемостазды үнемі бақылап отыруды талап етеді. 

- бет ісінулері, тілдің ісінуі, тыныс алу жолдарының тарылуы мен 

көмейдің ісінуі, демікпе ұстамасы және шок қаупіне дейінгі  тыныс алудың 

ауырлауы түріндегі диклофенакқа аса жоғары сезімталдық реакциялары 

- инфекцияға негізделген (мысалы, некроздаушы фасциттің дамуы) қабыну 

үдерістері ағымының нашарлауы. Бұл қабынуға қарсы стероидты емес 

дәрілердің әсер ету механизмімен байланысты болуы мүмкін. Сондықтан, 

диклофенакты қолдану кезінде инфекция белгілері немесе орын алған 

инфекция ауруларының нашарлауы туындаса, антибиотиктермен емдеу 

үшін көрсеткіштерді анықтау мақсатында шұғыл дәрігерлік тексеру қажет. 

Диклофенак, әсіресе жоғары дозаларда (тәулігіне 150 мг) және ұзақ 

қолданғанда артериялық тромбоэмболия (мысалы: миокард инфарктісі 

немесе инсульт) туындау қаупін біршама жоғарылатуы мүмкін. 

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 

- диклофенакқа немесе дәрілік препараттардың басқа компоненттеріне аса 

жоғары сезімталдық 



- ибупрофен және/немесе ацетилсалицил қышқылы секілді басқа 

қабынуға қарсы стероидты емес дәрілерді қабылдау, бронх демікпесі 

ұстамаларына, Квинке ісінуіне, есекжемге, жедел ринитке түрткі болатын 

пациенттерге 

- асқазанның және/немесе ішектің ойық жара ауруы (оның ішінде 

белсенді кезең), пептикалық ойық жаралар, қайталанатын ойық жаралар, 

тесілу  немесе қан кету (кемінде 2 көрініс), оның ішінде анамнезде 

- ҚҚСП қолданумен байланысты асқазан-ішектен қан кету немесе тесілу 

- шығу тегі белгісіз қан көpiнiciнiң бұзылулары 

- цереброваскулярлы немесе басқа да белсенді қан кету 

- жүректің ауыр жеткіліксіздігі, жүрек өткізгіштігінің ауыр бұзылуы, 

брадикардия, кардиогендік немесе гиповолемиялық шок 

- іркілісті жүрек жеткіліксіздігі (NYHA II-IV), ишемиялық жүрек ауруы, 

шеткері артериялар аурулары немесе цереброваскулярлық аурулар 

- бүйрек және бауыр функциясының ауыр бұзылуы 

- жүктілік және лактация кезеңі 

- балалар және 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер 

 

Дәрілермен өзара әрекеттесуі 
Диклофенакты  бір мезгілде қолданғанда келесі өзара әрекеттесулер 

байқалған. 

Литий: қан плазмасында литий концентрациясының артуы. Қан 

плазмасында литий деңгейін мониторингілеу ұсынылады. 

Дигоксин: қан плазмасында дигоксин концентрациясының жоғарылауы. 

Қан плазмасында дигоксин деңгейін мониторингілеу ұсынылады.  

Диуретиктер және антигипертензиялық дәрілер (мысалы, β-

адренорецепторлар блокаторлары, АӨФ тежегіштері): басқа ҚҚСП 

жағдайындағы сияқты, диклофенакты диуретиктермен және дәрілермен бір 

мезгілде қолдану тамыр тарылтатын простагландиндер синтезін тежеу 

арқылы олардың антигипертензиялық әсерін төмендетуі мүмкін. 

Осылайша, мұндай біріктірілімді сақтықпен қолданады, әсіресе егде 

жастағы пациенттер АҚ қатысты мұқият қадағалауды қажет етеді. 

Пациенттерге тиісті гидратация жүргізу, нефроуыттылық қаупі жоғары 

болғандықтан, әсіресе диуретиктер және АӨФ тежегіштері үшін, қатар 

жүретін емді бастағаннан кейін бүйрек функциясын мониторингілеу 

ұсынылады.  

Гиперкалиемия туындататын препараттар: калий жинақтаушы 

диуретиктермен, циклоспоринмен, такролимус немесе триметоприммен 

қатар емдеу қан плазмасында калий деңгейінің жоғарылауымен 

байланысты болуы мүмкін, сондықтан калий деңгейіне мониторинг 

жүргізілуі керек. 

Антикоагулянттар және антитромбоздық дәрілер: бір мезгілде қолдану 

қан кету қаупін жоғарылатуы мүмкін, сондықтан сақтану шараларын 

қолдану ұсынылады. Басқа да ҚҚСП сияқты, диклофенак жоғары дозада 

тромбоциттер агрегациясын уақытша бәсеңдетуі мүмкін. Сондықтан 



антикоагулянттар дозасы ешқандай өзгерістерді қажет етпейтініне сенімді 

болу үшін мұндай пациенттерге мұқият мониторинг ұсынылған. 

ЦОГ-2 селективті тежегіштерін қоса, басқа ҚҚСП және 

кортикостероидтар: диклофенакты және басқа ҚҚСП немесе 

кортикостероидтарды бір мезгілде қолдану асқазан-ішектен қан кету 

немесе ойық жара қаупін жоғарылатуы мүмкін. Екі және одан артық ҚҚСП 

бір мезгілде қолданудан аулақ болу керек. 

Серотонинді кері қармайтын селективті тежегіштері (СКҚСТ): СКҚСТ 

бір мезгілде қолдану асқазан-ішектен қан кету қаупін жоғарылатуы 

мүмкін. 

Антидиабеттік препараттар: гипогликемиялық және 

гипергликемические әсерлері туралы жеке хабарламалар бар, онда 

диклофенакпен бір мезгілде қолдануда диабетке қарсы дәрілердің дозасын 

өзгертуді талап етеді, бір мезгілде емдеу кезінде қанда глюкозаның 

деңгейін бақылау үшін ұсынылады. 

Метотрексат: диклофенак бүйрек өзекшелерінде метотрексат клиренсін  

бәсеңдетуі мүмкін, бұл метотрексат деңгейінің жоғарылауына әкеледі. 

Метотрексатты және диклофенакты қоса, ҚҚСП қолдану арасындағы 

аралық 24 сағат шегінде болғанда күрделі уыттылық жағдайлары 

тіркелген. Мұндай өзара әрекеттесу ҚҚСП қатысуымен бүйрек 

экскрециясының бұзылуы нәтижесінде метотрексатты жинақтауға 

байланысты. 

Циклоспорин: басқа да ҚҚСП сияқты Диклофенактың бүйректе 

простагландиндер синтезіне әсері циклоспориннің нефроуыттылығын 

күшейтуі мүмкін, осыған байланысты циклоспорин қолданбайтын 

пациенттерге қарағанда диклофенакты барынша төмен дозада қолдану 

керек. 

Такролимус: Такролимуспен ҚҚСП қолданғанда  нефроуыттылық қаупінің 

жоғарылауы, бұл ҚҚСП және кальциневрин тежегішінің бүйректің 

антипростагландиндік әсерлері арқылы жүруі ықтимал. 

Антибактериялық хинолондық дәрілер: хинолон туындылары мен ҚҚСП 

бір мезгілде қабылдайтын пациенттерде құрысулар дамуы бойынша 

жекелеген деректері бар. Бұл анамнезде эпилепсиясы және құрысулары 

бар, әрі онсыз пациенттерде байқалуы мүмкін. Осылайша, хинолондарды, 

бұған дейін ҚҚСП қабылдаған пациенттерге қолдану туралы мәселені 

шешуде сақтық танытқан жөн. 

Фенитоин: фенитоиннің әсерінің күтілетін жоғарылауымен байланысты 

қан плазмасында фенитоин концентрациясына мониторинг жүргізу 

ұсынылады. 

Колестипол және холестирамин: бұл препараттар диклофенактың сіңуін 

іркілтуі немесе азайтуы мүмкін. Соған орай, диклофенакты 

колестипол/холестирамин қолданудан кем дегенде 1 сағат бұрын немесе 

одан кейін 4-6 сағаттан соң тағайындау ұсынылады. 



Жүрек гликозидтері: жүрек жеткіліксіздігін күшейтуі, шумақтық сүзілу 

жылдамдығын төмендетуі және қан плазмасында гликозидтер деңгейін 

жоғарылатуы мүмкін. 

Мифепристон: ҚҚСП мифепристонды қабылдағаннан кейінгі 8–12 күн 

ішінде қолданбаған дұрыс, өйткені ҚҚСП мифепристонның әсерін 

төмендетуі мүмкін. 

СYР 2С9 күшті тежегіштері (мысалы, вориконазолмен): қан 

плазмасында Cmax едәуір жоғарылауына және диклофенак метаболизмінің 

бәсеңдеуі салдарынан диклофенак экспозициясына әкелуі мүмкін. 

 

Айрықша нұсқаулар 

Жағымсыз әсерлерін азайту үшін симптомдарын бақылауға қажетті қысқа 

уақыт кезеңі ішінде ең төмен тиімді дозасын қолдану керек. 

Синергиялық әсеріне қандай да бір дәлелдердің болмауына және 

потенциалды аддитивті жағымсыз әсерлеріне байланысты, Диклофенакты  

ЦОГ-2 селективті тежегіштері сияқты, жүйелі ҚҚСП-мен бір мезгілде 

қолданудан аулақ болу керек. 

Егде жастағы пациенттерге қатысты сақтық таныту қажет. Дене салмағы 

жеткіліксіз егде жастағы әлсіреген пациенттерге ең төмен тиімді дозасын 

қолдану ұсынылады. 

Басқа да ҚҚСП сияқты аллергиялық реакциялар, оның ішінде 

анафилаксиялық/анафилактоидтық реакциялар, тіпті препараттың алдын 

ала әсер етуінсіз байқалуы мүмкін. 

Диклофенак өзінің  фармакодинамикалық қасиеттерінің арқасында басқа 

да ҚҚСП сияқты инфекцияның белгілері мен симптомдарын бүркемелеуі 

мүмкін. 

Инъекция орнында жағымсыз құбылыстардың алдын алу мақсатында  

бұлшықетішілік инъекция жүргізуге арналған нұсқаулықты қатаң сақтау 

керек, бұл бұлшықет әлсіздігіне, бұлшықеттің салдануына, гипестезияға 

және инъекция орнының некрозына әкелуі мүмкін. 

Ас қорыту жолына әсері 

Диклофенакты қоса, барлық ҚҚСП қолданғанда асқазан-ішектен қан кету 

(қан аралас құсу, мелена жағдайлары), өлімге әкелуі мүмкін ойық жаралар, 

тесілу немесе жарылу жағдайлары тіркелген және ізашар симптомдардың 

болғанда немесе болмағанда немесе АІЖ тарапынан күрделі 

құбылыстарының алдыңғы анамнезінде емдеу үдерісінде кез келген 

уақытта туындауы мүмкін. Мұндай құбылыстардың егде жастағы 

пациенттерде барынша күрделі салдары болуы ықтимал. Егер диклофенак 

қабылдайтын тұлғаларда асқазан-ішектен қан кету немесе ойық жараның 

түзілу құбылыстары байқалатын болса, препаратты дереу тоқтату қажет. 

Асқазан-ішек жолы тарапынан бұзылуларын немесе асқазан немесе 

ішектің ойық жарасын, анамнезінде қан кетуі немесе тесілуін дәлелдейтін 

симптомдары бар  пациенттер үшін медициналық бақылау міндетті болып 

табылады. АІЖ-де қан кетулер, ойық жаралар немесе тесілудің туындау 

қаупі диклофенакты қоса, ҚҚСП дозаларын жоғарылатумен анамнезде 



ойық жарасы, әсіресе қан кету немесе тесілу түрінде асқынуы бар 

науқастарда артады. 

Егде жастағы пациенттерде ҚҚСП қолданғанда, әсіресе өлімге әкелуі 

мүмкін асқазан-ішектен қату мен тесілуге қатысты жағымсыз реакциялар 

жиілігінің жоғарылауы байқалады. 

Мұндай пациенттер үшін, сондай-ақ құрамында АСК/аспирин дозалары 

төмен (немесе АІЖ-не жағымсыз әсердің қаупін арттыру ықтималдығы бар 

басқа да дәрілік заттар) дәрілік заттарды қатар қолдануды қажет 

ететіндерге қорғайтын дәрілерді (мысалы, протонды помпа тежегіштері 

немесе мизопростол) пайдалана отырып біріктірілген ем қолдану туралы 

мәселені қарастырған жөн. 

Анамнезде, әсіресе егде жаста асқазан-ішек уыттылығы бар пациенттер кез 

келген әдеттен тыс абдоминальді симптомдары (әсіресе АІЖ-нен қан кету) 

туралы хабарлаулары тиіс. Жүйелі кортикостероидтар, антикоагулянттар 

(мысалы варфарин), антитромбоздық дәрілер (мысалы, ацетилсалицил 

қышқылы) немесе серотонинді кері қармаудың селективті тежегіштері 

сияқты ойық жара немесе қан кету қаупін арттыруы мүмкін дәрілік 

заттарды бір мезгілде қабылдайтын науқастарда да сақтық қажет. 

Ойық жаралы колитпен немесе Крон ауруымен пациенттерге медициналық 

бақылау мен сақтану талап етіледі, өйткені осы аурулардың симптомдары 

өршуі мүмкін. 

Бауырға әсері 

Диклофенак-ратиофарм бауыр функциясының бұзылуымен пациенттерге 

тағайындалған жағдайда, олардың жағдайының нашарлауы мүмкін 

болғандықтан, мұқият медициналық бақылау талап етеді. Диклофенакты 

қоса, басқа ҚҚСП қолдану кезіндегідей, бауырдың бір немесе бірнеше 

ферменттері жоғарылауы мүмкін. Диклофенак препаратымен ұзақ уақыт 

емделу кезінде сақтану шаралары ретінде бауыр функциясына жүйелі 

бақылау тағайындалады. Егер бауыр функциясының бұзылуы сақталатын 

немесе нашарлайтын болса және клиникалық белгілер немесе симптомдар 

үдемелі бауыр ауруларымен байланысты болуы мүмкін болса немесе басқа 

көріністер (мысалы, эозинофилия, бөртпе) байқалса, Диклофенак-

ратиофарм препаратын қолдануды тоқтату керек. Гепатит сияқты аурулар 

ағымы продромальді симптомдарсыз өтуі мүмкін. Егер Диклофенак-

ратиофарм бауыр порфириясымен пациенттерде қолданылатын болса, 

ұстамаға түрткі болуы ықтимал болғандықтан, сақтану қажет.   

Бүйрекке әсері 

Диклофенакты қоса, ҚҚСП емі кезінде сұйықтық іркілісі мен ісіну 

тіркелгендіктен, жүрек немесе бүйрек функциясының бұзылуы, анамнезде 

АГ бар пациенттерге, егде жастағы адамдарға, диуретиктермен немесе 

бүйрек функциясына елеулі әсер ететін препараттармен қатар жүретін ем 

алатын пациенттерге, сондай-ақ мысалы, күрделі хирургиялық араласуға 

дейін және одан кейін кез келген себепті жасушадан тыс сұйықтық көлемі 

елеулі азайған пациенттерге ерекше көңіл аудару керек. Мұндай 

жағдайларда сақтану шарасы ретінде бүйрек функциясына мониторинг 



жасау ұсынылады. Емді тоқтату, әдетте, емдеудің алдында болған 

жағдайға оралуға алып келеді. 

Теріге әсері 

Диклофенак-ратиофарм қамтылатын ҚҚСП қолданумен байланысты өте 

сирек жағдайларда эксфолиативті дерматит, Стивенс-Джонсон синдромын 

және уытты эпидермалық некролизді қоса, тері тарапынан күрделі 

реакциялар (олардың кейбіреуі өлімге әкелген) тіркелген. Пациенттерде 

мұндай реакциялар дамуының жоғары қаупі емдеу курсының басында 

байқалады: реакциялардың пайда болуы көптеген жағдайларда емдеудің 1-

ші айы ішінде байқалады. Диклофенак-ратиофарм препараттарын қолдану 

тері бөртпелері, шырышты қабықтың зақымданулары алғаш пайда 

болғанда немесе жоғары сезімталдықтың кез келген басқа көріністерінде 

тоқтатылуы керек. 

Жүйелік қызыл жегі (ЖҚЖ) және дәнекер тіннің аралас аурулары 

ЖҚЖ және дәнекер тіннің аралас аурулары бар пациенттерде асептикалық 

менингит дамуының жоғары қаупі байқалады. 

Жүрек-қантамырлық және цереброваскулярлық әсерлері 

Диклофенакпен емдегенде жүрек-қантамыр реакциясы қаупінің 

факторлары бар (мысалы, гипертензия, гиперлипидемия, қант диабеті, 

шылым тарту) пациенттерде сақтық танытқан жөн. Жүрек-қантамырлық 

бұзылулар дамуының қаупі диклофенак дозасын ұлғайту және қабылдауды 

ұзартумен  артады, сондықтан қысқа уақыт мерзіміне ең төмен тиімді 

дозаны тағайындау керек. Симптомдарды жеңілдетуге пациенттің 

қажеттілігін және емге жауапты мезгіл-мезгіл қарастырып отыру керек. 

Артериялық гипертониясы (АГ) және/немесе ауырлығы жеңіл немесе 

орташа дәрежедегі іркілісті жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге тиісті 

мониторинг жүргізу және ұсынымдар беру қажет, өйткені диклофенакты 

қоса, ҚҚСП қолдануға байланысты сұйықтықтың іркілуі мен ісіну 

жағдайлары тіркелген. Әсіресе жоғары дозада (тәулігіне 150 мг) және ұзақ 

емдегенде диклофенакты қолдану тромбоздық құбылыстар (мысалы: 

миокард инфарктісі немесе инсульт) даму қаупінің жоғарылауымен 

байланысты болуы мүмкін.  

АГ бақыланбайтын және/немесе ауырлығы жеңіл немесе орташа 

дәрежедегі іркілісті жүрек жеткіліксіздігі, ИБС белгіленген, шеткері 

артериялар аурулары және/немесе цереброваскулярлық ауруы бар 

пациенттерге диклофенакты мұқият бағалағаннан кейін ғана тағайындау 

керек. 

Гематологиялық көрсеткіштерге әсері 

Басқа ҚҚСП  сияқты, бұл препаратты ұзақ уақыт қолданғанда толық қан 

талдауына мониторинг жасау ұсынылады. Диклофенак-ратиофарм 

тромбоциттер агрегациясын қайтымды тежеуі мүмкін. Гемостаз бұзылуы, 

геморрагиялық диатез немесе гематологиялық бұзылуы бар пациенттердің 

денсаулық жағдайын мұқият қадағалау керек. 

Анамнездегі демікпе 



Бронх демікпесімен, маусымдық аллергиялық ринитпен, мұрын шырышты 

қабығының ісінуімен (мысалы мұрын полиптері), өкпенің созылмалы 

обструктивті ауруы (ӨСОА) немесе тыныс алу жолдарының созылмалы 

инфекцияларымен (аллергиялық ринитпен байланысты) пациенттерде 

демікпенің өршуі (анальгетиктер жақпаушылығы/анальгиндік демікпе деп 

аталатын), Квинке ісінуі, есекжем сияқты ҚҚСП-ға реакциялар жиірек 

туындайды. Осыған байланысты мұндай пациенттерге қатысты арнаулы 

сақтану шаралары (шұғыл көмек көрсетілуіне дайын болу) ұсынылады. 

Бұл басқа заттарға, мысалы, бөртпе, қышыну, есекжем сияқты 

аллергиялық реакциялары бар пациенттерге де қатысты.  

Простагландинсинтетаза белсенділігін бәсеңдететін басқа да препараттар 

секілді, натрий диклофенагы және басқа да ҚҚСП бронх демікпесі бар 

пациенттерге немесе анамнезде БД бар пациенттерге қолданғанда бронх 

түйілуінің дамуына түрткі болуы мүмкін.  

Әйелдердегі фертильділік 

Диклофенак-ратиофарм басқа да ҚҚСП сияқты әйел фертильділігіне теріс 

ықпал етуі мүмкін, сондықтан препаратты жүктілікті жоспарлайтын 

әйелдерге тағайындау ұсынылмайды. 

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді 

басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері  

ҚҚСП қолдану кезінде бас айналу, вертиго, ұйқышылдық, орталық жүйке 

жүйесі тарапынан бұзылыстар, сылбырлық және шаршағыштық 

байқалатын пациенттер автомобильді басқарудан немесе механизмдермен 

жұмыс істеуден аулақ болуы керек. 

 

Артық дозалануы 

Диклофенакпен артық дозаланудың белгілі клиникалық көрінісі жоқ. 

Артық дозалану бас ауыруы, жүрек айнуы, құсу, эпигастриядағы ауыру, 

асқазан-ішектен қан кету, диарея, бас айналу, бағдарсыздық, қозу, кома, 

сылбырлық, тиннитус, естен тану немесе құрысу сияқты симптомдар 

тудыруы мүмкін. Елеулі улану жағдайында жедел бүйрек жеткіліксіздігі 

немесе бауырдың зақымдануы мүмкін. 

Емі: Спецификалық антидоты жоқ. Артық дозаланған жағдайда дәрі-

дәрмекпен симптоматикалық емдеу. 

 

Шығарылу түрі және қаптамасы 

2.0 мл ерітіндіден қызғылт-сары шыныдан жасалған  ампулаға құйылған. 5 

ампуладан пластмасса контейнерге салынған. 1 контейнерден 

медициналық  қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 

нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған. 

 

Сақтау шарттары 

25 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек.  

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 

 



Сақтау мерзімі 

4 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды! 

 

Дәріханалардан босатылу шарттары 

Рецепт арқылы 

 

Өндіруші/Қаптаушы 

"Меркле ГмбХ", Ludwig- Merckle-Str. 3, 89143 Блаубойрен, Германия 

 

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы 

“ратиофарм ГмбХ”, Graf-Arco-Str. 3, 89079, Ульм, Германия 

 

Қазақстан Республикасының аумағында тұтынушылардан дәрілік 

заттардың сапасы жөнінде шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын 

және дәрілік заттың қауіпсіздігін тіркеуден кейінгі қадағалуға 

жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс  деректері 

(телефон, факс, электрондық пошта): 

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

даңғ. 17/1, Нұрлы-Тау БО, 5Б, 6 қабат. Телефон: (727)3251615; е-mail: 

safety.kazakhstan@tevapharm.com; веб сайт: www.teva.kz 

 

 
 


