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Дәрілік препаратты медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулық (Қосымша парақ)
Саудалық атауы
Зодак®
Халықаралық патенттелмеген атауы
Цетиризин
Дәрілік түрі, дозасы
Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг
Фармакотерапиялық тобы
Респираторлық жүйе. Жүйелі әсер ететін антигистаминді препараттар.
Пиперазин туындылары. Цетиризин.
АТХ коды R06AE07
Қолданылуы
Зодак® ересектерге және 6 жастан асқан балаларға жеңілдету үшін
қолданылады:
− маусымдық және созылмалы аллергиялық ринит кезіндегі мұрын және
көз симптомдары;
− созылмалы, идиопатиялық есекжем симптомдары.
Қолдануды бастағанға дейін қажетті мәліметтер тізбесі
Қолдануға болмайтын жағдайлар
- белсенді затқа немесе қосымша заттарға, сондай-ақ гидроксизинге немесе
пиперазин туындыларына аса жоғары сезімталдық.
- креатинин клиренсінің мәні 15 мл/мин болатын бүйректің ауыр
жеткіліксіздігі
Қолданған кездегі қажетті сақтандыру шаралары
Аллергиялық тері сынамаларына реакция антигистаминді препараттармен
басылады және оларды жасамас бұрын жою кезеңі қажет (3 күн).

Цетиризинді тоқтатқан кезде қышыну және/немесе есекжем пайда болуы
мүмкін, тіпті егер бұл белгілер емдеуді бастамас бұрын болмаса. Кейбір
жағдайларда симптомдар қарқынды болуы мүмкін және емдеуді қайта
бастау қажет болуы мүмкін. Емдеу қайта басталғаннан кейін симптомдар
жойылуы керек.
Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі
Препараттың емдік дозаларын қабылдаған кезде алкогольмен ешқандай
клиникалық маңызды өзара әрекеттесулер табылған жоқ (қандағы алкоголь
деңгейі 0,5 г/л дейін болғанда). Алайда, егер пациент препаратты
қабылдаумен бір мезгілде алкоголь тұтынса, сақтық сақтау ұсынылады.
Арнайы ескертулер
Несеп шығарудың іркілуіне бейімді факторлардың әсер етуіне ұшыраған
пациенттерге ерекше көңіл аудару қажет (мысалы, жұлынның зақымдануы,
простата гиперплазиясы), өйткені цетиризин несеп шығарудың іркілу
қаупін жоғарылатуы мүмкін. Эпилепсиясы бар немесе құрысулар пайда
болу қаупі бар пациенттерге ерекше назар аудару ұсынылады.
Зодак® құрамында лактоза моногидраты бар. Сирек тұқым қуалайтын
галактоза жақпаушылығы, жалпы лактаза тапшылығы немесе глюкозагалактозаның мальабсорбциясы бар пациенттер бұл препаратты қолдануға
болмайды.
Педиатрияда қолдану
6 жасқа дейінгі балаларға қабықпен қапталған таблеткаларды қолдану
ұсынылмайды, өйткені бұл құрам дозаны жеткілікті түрде түзетуге
мүмкіндік бермейді. Сатылымда бар цетиризинді пероральді қолдануға
арналған тамшылар түрінде қолдану ұсынылады.
Жүктілік немесе лактация кезінде
Цетиризинді қабылдау кезінде жүктіліктің нәтижелері туралы бұрын
жиналған деректер ана немесе ұрық/эмбрион үшін фондық көрсеткіштерден
жоғары әлеуетті уыттылықты болжамайды.
Клиникаға дейінгі зерттеулер жүктілікке, эмбриональді/фетальді дамуға,
босануға немесе босанғаннан кейінгі дамуға тікелей немесе жанама зиянды
әсерін көрсетпейді. Жүкті әйелдерге тағайындау кезінде сақ болу керек.
Цетиризин емшек сүтімен шығарылады, оның плазмада өлшенген
концентрациясы препаратты қабылдағаннан кейін үлгіні алу уақытына
байланысты 25% - 90%-ға жетеді. Осылайша, цетиризинді бала емізу
кезеңде тағайындағанда сақтық сақтау қажет.
Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару
қабілетіне әсер ету ерекшеліктері
Көлік құралын басқару қабілетін, жасырын ұйқышылдықты және
конвейердегі жұмыс тиімділігін объективті бағалау ұсынылған 10 мг дозаны
қабылдау кезінде қандай да бір маңызды клиникалық әсерлердің дәлелдерін
көрсеткен жоқ.
Алайда ұйқышылдықты сезінетін пациенттер көлік құралын, қауіпті
жұмыстарды немесе механизмдерді басқарудан аулақ болу керек. Олар

ұсынылған дозадан аспауы керек және олардың препаратқа реакциясын
ескеруі керек.
Қолдану жөніндегі нұсқаулар
Дозалау режимі
Ересектер және 12 жастан асқан жасөспірімдер: күніне бір рет 10 мг (1
таблетка).
6-дан 12 жасқа дейінгі балалар: күніне екі рет 5 мг (күніне 2 рет 1/2
таблеткадан).
Пациенттердің ерекше топтары
6 жасқа дейінгі балалар
Таблеткаларды 6 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды, өйткені олар
дозаны түзетуге мүмкіндік бермейді.
6-дан 12 жасқа дейінгі балалар
күніне екі рет 5 мг (күніне 2 рет 1/2 таблеткадан).
Бүйрек жеткіліксіздігі бар балаларға келетін болсақ, дозаны бүйрек
клиренсінің маңыздылығын, әр пациенттің жасын және дене салмағын
ескере отырып, жеке таңдау керек.
Егде жастағы пациенттер
Қолда бар деректер бүйрек функциясы қалыпты егде жастағы пациенттер
шін дозаны қысқарту қажеттігі бар деп пайымдауға негіз бермейді.
Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттер
Бауыр және бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде дозаны түзету
ұсынылады.
Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер
Бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде тиімділік/қауіпсіздік
коэффициентін растайтын дәлелдер жоқ. Цетиризин негізінен бүйрек
арқылы шығарылатындықтан баламалы емдеу әдісін қолдану мүмкін
болмаған жағдайда, дозалау аралықтары бүйрек функциясына сәйкес
жекеленуі керек. Келесі кестеге жүгініңіз және дозаны сонда көрсетілгендей
түзетіңіз. Бұл дозалау кестесін пайдалану үшін пациенттің креатинин
клиренсін (КК) мл/мин бағалау қажет. КК (мл/мин) келесі формула
бойынша сарысу креатининінің (мг/дл) анықтамасы негізінде бағалануы
мүмкін:
[140 - жасы (жас)] x салмақ (кг)
CLcr = ————————————————
x 0.85 (әйелдер үшін)
72 x қан сарысуының кретинині (мг/дл)
Бүйрек функциясы бұзылған ересек пациенттерге арналған дозаны түзету
Бүйрек
Креатинин клиренсі
функциясының
жеткіліксіздігі (мл/мин)

Дозасы және жиілігі

Қалыпты

≥ 90

Күніне бір рет 1 үлбірлі
қабықпен
қапталған
таблетка

Оңай

60 – < 90

Күніне бір рет 1 үлбірлі
қабықпен
қапталған
таблетка

Орташа

30 – < 60

Күніне бір рет ½ үлбірлі
қабықпен
қапталған
таблетка

Ауыр

15 – < 30, диализбен 2 күнде бір рет ½ үлбірлі
емдеуді қажет етпейтін қабықпен
қапталған
пациенттер
таблетка

Терминальді
кезеңі

<
15,
пациенттер

диализдегі Қолдануға болмайды

Енгізу әдісі мен жолы
Таблеткаларды стакан сумен ішіп жұту керек.
Артық дозаланған жағдайда қабылдануы тиіс шаралар
Симптомдары
Цетиризинмен артық дозаланғанда байқалатын симптомдар ең алдымен
препараттың ОЖЖ-ға әсер етуімен немесе антихолинергиялық әсерлер
туралы куәландыратын құбылыстармен байланысты болды.
Кем дегенде 5 есе ұсынылған тәуліктік дозаны қабылдағаннан кейін
тіркелген жағымсыз әсерлердің қатарына сананың шатасуы, диарея, бас
айналуы, шаршау, бас ауыруы, дімкәстік, мидриаз, қышыну, мазасыздық,
седативтік әсер, ұйқышылдық, мелшию, тахикардия, тремор және несеп
шығарудың іркілуі жатады.
Емі
Цетиризиннің спецификалық антидоты жоқ.
Артық дозаланған жағдайда симптоматикалық немесе демеуші емдеу
ұсынылады.
Егер препаратты қабылдағаннан кейін біраз уақыт өтсе, асқазанды шаю
мүмкіндігін қарастыру ұсынылады.
Гемодиализ цетиризинді организмнен шығарудың тиімді әдісі емес.
Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медициналық
қызметкерге консультация алу үшін жүгіну жөніндегі ұсынымдар
Осы препаратты қолдану туралы сұрақтар туындаған жағдайда, өзіңіздің
емдейтін дәрігеріңізге хабарласыңыз.

ДП
стандартты
қолданған
кезде
байқалатын
жағымсыз
реакциялардың сипаттамасы және осы жағдайда қабылдауға тиісті
шаралар
Жиі емес
- қозу сезімі
- парестезия
- диарея
- қышыну, бөртпе
- әлсіздік, шаршау
Сирек
- жоғары сезімталдық
- озбырлық, сананың шатасуы, депрессия, елестеулер, ұйқысыздық
- құрысулар
- тахикардия
- бауыр қызметінің бұзылуы (трансаминаза, сілтілі фосфатаза, гаммаглутаминтрансфераза және билирубин деңгейінің жоғарылауы)
- есекжем
- ісіну
- салмақтың артуы
Өте сирек
- тромбоцитопения
- анафилаксиялық шок
- тартылулар
- дисгевзия, естен тану, тремор, дистония, дискинезия
- аккомодацияның бұзылуы, бұлыңғыр көру, окулогирация (көздің
бақыланбайтын айналуы)
- ангионевроздық ісіну, тіркелген дәрілік бөртпе
- дизурия, энурез
Белгісіз
– тәбеттің жоғарылауы
- суицид туралы ойлар, түнгі қорқыныштар
- амнезия, есте сақтаудың бұзылуы
- бастың айналуы
- жедел жайылған экзантематозды пустулез
- артралгия
- несеп шығару іркілісі
- гепатит
- миалгия
Жағымсыз дәрілік реакциялар туындаған кезде медицина
қызметкеріне,
фармацевтика
қызметкеріне
немесе
дәрілік
препараттардың тиімсіздігі туралы хабарламаны қоса, дәрілік
препараттарға жағымсыз реакциялар (әсерлер) бойынша ақпараттық
деректер базасына тікелей жүгіну қажет

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық
бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК http://www.ndda.kz
Қосымша мәліметтер
Дәрілік препараттың құрамы
Үлбірлі қабықпен қапталған бір таблетканың құрамында
белсенді зат – 10 мг цетиризин дигидрохлориді
қосымша заттар: лактоза моногидраты, жүгері крахмалы, повидон 30,
магний стеараты, гипромеллоза 2910/5 (Е464), макрогол 6000, тальк,
титанның қостотығы (Е171), симетикон эмульсиясы SE 4.
Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы
Ұзынша пішінді, ақ немесе ақ дерлік түсті қабықпен қапталған, бір жағында
сындыруға арналған сызығы бар таблеткалар.
Шығарылу түрі және қаптамасы
10 таблеткадан ПВХ/ПВДХ үлбірден және алюминий фольгадан жасалған
пішінді ұяшықты қаптамаға салынады.
1 немесе 3 пішінді қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және
орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.
Сақтау мерзімі
3 жыл
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды!
Сақтау шарттары
25°С-ден аспайтын температурада сақтау керек.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!
Дәріханалардан босатылу шарттары
Рецептісіз
Өндіруші туралы мәліметтер
Зентива к.с., U kabelovny 130, 102 37 Прага, Чех Республикасы
Тіркеу куәлігінің ұстаушысы
«Санофи-авентис Қазақстан» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Н.Назарбаев даңғ. 187 Б
телефон: +7 (727) 244-50-96
e-mail: quality.info@sanofi.com
Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік
заттардың
сапасына
қатысты
шағымдарды
(ұсыныстарды)
қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін
қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс
деректері (телефон, факс, электронды пошта)

«Опелла Хэлскеа Интернэшнл САС» Қазақстан Республикасындағы өкілдігі
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Н.Назарбаев даңғ. 187 Б
Тел.: +7 (727) 244 50 97
e-mail: CHCQA.Kazakhstan@sanofi.com
CHCPV.Kazakhstan@sanofi.com
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Инструкция по медицинскому применению
лекарственного препарата (Листок-вкладыш)
Торговое наименование
Зодак®
Международное непатентованное название
Цетиризин
Лекарственная форма, дозировка
Таблетки, покрытые плёночной оболочкой,10 мг
Фармакотерапевтическая группа
Респираторная система. Антигистаминные препараты системного действия.
Пиперазина производные. Цетиризин.
Код АТХ R06AE07
Показания к применению
Зодак® показан к применению у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет
для облегчения:
− назальных и глазных симптомов при сезонном и хроническом
аллергическом рините;
− симптомов хронической, идиопатической крапивницы.
Перечень сведений, необходимых до начала применения
Противопоказания
- гиперчувствительность к активному веществу или вспомогательным
веществам, а также к гидроксизину или производным пиперазина
- тяжелая почечная недостаточность со значением клиренса креатинина
15 мл/мин
Необходимые меры предосторожности при применении
Реакция на аллергические кожные пробы подавляется антигистаминными
препаратами, и перед их проведением требуется период вымывания (3 дня).

При прекращении приема цетиризина может возникнуть зуд и/или
крапивница, даже если эти симптомы не присутствовали до начала лечения.
В некоторых случаях симптомы могут быть интенсивными, и может
потребоваться возобновление лечения. Симптомы должны исчезнуть после
возобновления лечения.
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами
При приеме терапевтических доз препарата не было обнаружено никаких
клинически значимых взаимодействий с алкоголем (при уровне алкоголя в
крови до 0,5 г/л). Однако если пациент употребляет алкоголь одновременно
с приемом препарата, рекомендуется проявлять осторожность.
Специальные предупреждения
Необходимо уделять особое внимание пациентам, которые подвержены
воздействию факторов, предрасполагающих к задержке мочевыделения
(например, поражения спинного мозга, гиперплазия простаты), так как
цетиризин может повысить риск задержки мочевыделения. Рекомендуется
уделять особое внимание пациентам с эпилепсией или риском
возникновения судорог.
Зодак® содержит лактозы моногидрат. Пациентам с редкими
наследственными проблемами непереносимости галактозы, общий
дефицитом
лактазы
или
мальабсорбцией
глюкозы-галактозы
противопоказан прием этого препарата.
Применение в педиатрии
Использование таблеток с пленочным покрытием не рекомендуется у детей
в возрасте до 6 лет, так как этот состав не позволяет адекватно
корректировать дозу. Рекомендуется использовать доступный на рынке
цетиризин в форме выпуска капель для перорального применения.
Во время беременности или лактации
Ранее собранные данные об исходах беременности цетиризина не
предполагают потенциальную токсичность для матери или плода/эмбриона
выше фоновых показателей.
Доклинические исследования не указывают прямого или косвенного
вредного воздействия на беременность, эмбриональное/фетальное развитие,
роды или послеродовое развитие. Следует соблюдать осторожность при
назначении беременным женщинам.
Цетиризин выводится с грудным молоком, причем его концентрация,
измеренная в плазме, достигает 25% - 90%, в зависимости от времени
получения образца после приема препарата. Таким образом, необходимо
проявлять осторожность при назначении цетиризина в период грудного
вскармливания.
Особенности
влияния
препарата
на
способность
управлять
транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Объективные оценки способности управлять транспортным средством,
скрытой сонливости и эффективности работы на конвейере не
продемонстрировали свидетельств каких-либо важных клинических
эффектов при приеме рекомендуемой дозы 10 мг.

Однако пациенты, которые испытывают сонливость, должны
воздерживаться от вождения, потенциально опасных видов деятельности
или работы с механизмами. Они не должны превышать рекомендованную
дозу и должны учитывать свою реакцию на лекарственный препарат.
Рекомендации по применению
Режим дозирования
Взрослые и подростки старше 12 лет: 10 мг один раз в день (1 таблетка).
Дети в возрасте от 6 до 12 лет: 5 мг два раза в день (по 1/2 таблетки 2 раза в
день).
Особые группы пациентов
Дети до 6 лет
Таблетки не следует применять детям младше 6 лет, так как они не
позволяют изменять дозу.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет
5 мг два раза в день (по 1/2 таблетки 2 раза в день).
Что касается детей, страдающих почечной недостаточностью, дозу
необходимо подбирать в индивидуальном порядке, учитывая значение
почечного клиренса, возраст и массу тела каждого отдельного пациента.
Пациенты пожилого возраста
Собранные данные не дают оснований полагать, что существует
необходимость сокращать дозу для пожилых пациентов с нормальной
почечной функцией.
Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов с печеночной и почечной недостаточностью рекомендуется
коррекция дозы.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нет данных, подтверждающих соотношение эффективность / безопасность
у пациентов с почечной недостаточностью. Поскольку цетиризин в
основном выводится через почки, в случаях, когда нельзя использовать
альтернативное лечение, интервалы дозирования должны быть
индивидуализированы в соответствии с функцией почек. Обратитесь к
следующей таблице и отрегулируйте дозу, как указано. Для использования
этой таблицы дозирования необходима оценка клиренса креатинина
пациента (КК) в мл/мин. КК (мл/мин) можно оценить на основании
определения креатинина сыворотки (мг/дл) по следующей формуле:
[140 - возраст (лет)] x вес (кг)
CLcr = ————————————————
72 x креатинин сыворотки крови (мг/дл)

x 0.85 (для женщин)

Корректировка дозирования для взрослых пациентов с нарушением
функции почек

Почечная
Клиренс креатинина
недостаточность
(мл/мин)

Дозировка и частота

Норма

≥ 90

1
таблетка,
покрытая
пленочной оболочкой один
раз в день

Легкая

60 – < 90

1
таблетка,
покрытая
пленочной оболочкой один
раз в день

Средняя

30 – < 60

½ таблетки,
покрытой
пленочной оболочкой один
раз в день

Тяжелая

15 – < 30, пациенты, не ½ таблетки,
покрытой
требующие
лечения пленочной оболочкой один
диализом
раз в 2 дня

Терминальная
стадия

< 15, пациенты
диализе

на Противопоказано

Метод и путь введения
Таблетки следует проглотить и запить стаканом воды.
Меры, которые необходимо принять в случае передозировки
Симптомы
Симптомы, наблюдаемые после передозировки цетиризина, в основном
связаны с воздействием на ЦНС или с эффектами, которые могут указывать
на антихолинергический эффект.
Побочные эффекты, о которых сообщалось после приема как минимум 5кратной рекомендуемой суточной дозы, включают: спутанность сознания,
диарею, головокружение, усталость, головную боль, недомогание, мидриаз,
зуд, беспокойство, седативный эффект, сонливость, ступор, тахикардию,
тремор и задержку мочи.
Лечение
Специфические антидоты цетиризина отсутствуют.
В случае передозировки рекомендуется симптоматическое или
поддерживающее лечение.
Если после приема препарата прошло немного времени, рекомендуется
рассмотреть возможность промывания желудка.
Гемодиализ не является эффективным способом выведения цетиризина из
организма.
Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому
работнику для разъяснения способа применения лекарственного
препарата

В случае возникновения каких-либо вопросов касательно применения
данного препарата свяжитесь со своим лечащим врачом.
Описание нежелательных реакций, которые проявляются при
стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом
случае
Нечасто
- чувство возбуждения
- парестезия
- диарея
- зуд, сыпь
- слабость, усталость
Редко
- повышенная чувствительность
- агрессия, спутанность сознания, депрессия, галлюцинации, бессонница
- судороги
- тахикардия
- нарушение функции печени (повышенное содержание трансаминаз,
щелочной фосфатазы, гамма-глутаминтрансферазы и билирубина)
- крапивница
- отек
- увеличение веса
Очень редко
- тромбоцитопения
- анафилактический шок
- тики
- дисгевзия, обморок, тремор, дистония, дискинезия
-расстройство
аккомодации,
нечеткость
зрения,
окулогирация
(неконтролируемое вращение глазами)
- ангионевротический отек, фиксированная лекарственная сыпь
- дизурия, энурез
Неизвестно
- повышенный аппетит
- мысли о суициде, ночные кошмары
- амнезия, нарушения памяти
- головокружение
- острый генерализованный экзантематозный пустулез
- артралгия
- задержка мочевыделения
- гепатит
- миалгия
При возникновении нежелательных лекарственных реакций
обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому
работнику или напрямую в информационную базу данных по

нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты,
включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и
медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического
контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
http://www.ndda.kz
Дополнительные сведения
Состав лекарственного препарата
Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит
активное вещество – цетиризина дигидрохлорид 10 мг
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный,
повидон 30, магния стеарат, гипромеллоза 2910/5 (Е464), макрогол 6000,
тальк, титана диоксид (Е171), эмульсия симетикона SE 4.
Описание внешнего вида, запаха, вкуса
Таблетки продолговатой формы, покрытые оболочкой белого или почти
белого цвета, с риской для разлома на одной стороне таблетки.
Форма выпуска и упаковка
По 10 таблеток помещают в контурные ячейковые упаковки из пленки
ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой.
По 1 или 3 контурных упаковки вместе с инструкцией по медицинскому
применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку
картонную.
Срок хранения
3 года
Не применять по истечении срока годности!
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Сведения о производителе
Зентива к.с., U kabelovny 130, 102 37 Прага, Чешская Республика
Держатель регистрационного удостоверения
ТОО «Санофи-авентис Казахстан»
Республика Казахстан, 050013, Алматы, пр-т Н.Назарбаев187 Б
телефон: +7 (727) 244-50-96
e-mail: quality.info@sanofi.com

Наименование, адрес и контактные данные
(телефон,
факс,
электронная
почта) организации на территории Республики
Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству
лекарственных средств от потребителей и ответственной за
пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного
средства
Представительство «Опелла Хэлскеа Интернэшнл САС» в Республике
Казахстан
Республика Казахстан, 050013, Алматы, пр-т Н.Назарбаев187 Б
Тел.: +7 (727) 244 50 97
e-mail: CHCQA.Kazakhstan@sanofi.com
CHCPV.Kazakhstan@sanofi.com

