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БЕКІТІЛГЕН
Дәрілік препаратты медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық
(Қосымша парақ)
Саудалық атауы
Эссенциале® Н
Халықаралық патенттелмеген атауы
жоқ
Дәрілік түрі, дозасы
вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 250мг/5мл
Фармакотерапиялық тобы
Фармакотерапиялық тобы: Ас қорыту жолы және зат алмасу. Бауыр және
өт шығару жолдары ауруларын емдеуге арналған препараттар. Бауыр
ауруларын емдеуге арналған препараттар, липотропты препараттар. Бауыр
ауруларын емдеуге арналған препараттар.
АТХ коды A05ВА
Қолданылуы
Эссенциале Н, вена ішіне енгізуге арналған ерітінді ересектер мен 3 жастан
асқан балаларда қолданылады
Кешенді ем құрамында
- бауырдың майлы дистрофиясы (стеатоз)
- жедел және созылмалы гепатит
- бауырдың алкогольді ауруы
- бауырдың дәрілік зақымдануы
- уытты гепатит
- бауыр циррозы
- бауыр энцефалопатиясы
- холестаз және өт тастарының қайталап түзілуінің профилактикасы
- жүкті әйелдер гестозында бауырдың функционалды сынамасының айқын
өзгеруі

Қолданудың басталуына дейінгі қажетті мәліметтер тізбесі
Қолдануға болмайтын жағдайлар
- әсер етуші затқа (заттарға) және/немесе қосымша заттардың кез келгеніне
аса жоғары сезімталдық
- 3 жасқа дейінгі балалар
- бензил спирті болуы салдарынан, жаңа туған және шала туған
нәрестелерге
- лактация кезеңі
Қолдану кезінде қажетті сақтық шаралары
Эссенциале Н препаратын қолданған кезде «соя бұршақтарының
фосфолипидтерінің» белсенді компонентіне аллергиялық реакцияның
потенциалды қаупі болуы мүмкін.
Препарат құрамында этанолдың қалдық мөлшері бар (0,6 көлемдік пайыз),
өйткені этил спирті технологиялық өндіріс процесінде пайдаланылады.
Құрамында бензил спирті бар препаратты жаңа туған және шала туған
нәрестелерге тағайындағанда бензил спиртінің уытты әсер етуінің
нәтижесінде туындайтын фатальді «Гаспинг синдромы» (ауыр дем алу
синдромы) дамуы мүмкін («Қолдануға болмайтын жағдайлар» бөлімін
қараңыз).
Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі
Эссенциале Н антикоагулянттармен дәрілік өзара әрекеттесуі мүмкін. Сол
себептен антикоагулянттың дозасын түзету қажет болуы мүмкін.
Бір мезгілде қабылдаған жағдайда пациент дәрігермен кеңесуі тиіс.
Арнайы ескертулер
Жүктілік кезінде
Эссенциале Н венаішілік ерітіндісі құрамында бензил спирті бар, бензил
спирті плацентаға өтуі мүмкін, сондықтан препарат жүктілік кезінде
сақтықпен тағайындалуы тиіс.
Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару
қабілетіне әсер ету ерекшеліктері
Эссенциале Н венаішілік ерітіндісін енгізу автокөлікті жүргізу және
жабдықтармен жұмыс істеу қабілетіне әсер етпейді.
Қолдану бойынша ұсынымдар
Дозалау режимі
Ересектер мен 12 жастан бастап балаларға вена ішіне тәулігіне 5-10 млден, ауыр жағдайларда 10-20 мл баяу енгізеді. Ең жоғары бір реттік доза 10 мл, ең жоғары тәуліктік доза - 20 мл. Енгізу жиілігі - тәулігіне 1-2 рет.
Балалар
3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға – тәулігіне 2 мл, 6 жастан 12 жасқа
дейінгі балаларға – тәулігіне 2-5 мл.

Ауру ағымы ауыр болған жағдайда емді Эссенциале Н препаратын вена
ішіне енгізуден бастау, кейін капсула түріндегі Эссенциале форте Н
препаратын пероральді қабылдауға көшу ұсынылады.
Енгізу әдісі мен жолы
Эссенциале Н препаратының бір шприцте басқа препараттармен
араласуына жол бермеу керек!
Эссенциале Н вена ішіне енгізуге арналған ерітіндісін бұлшықет ішіне
енгізуге болмайды, өйткені енгізілген орындағы тіндер тітіркенуі мүмкін.
Эссенциале Н ерітіндісін тері астына енгізуге болмайды. Эссенциале Н
инфузиясы кезінде 5% глюкоза ерітіндісімен ерітеді. Электролит
ерітінділерінде (натрий хлоридінің физиологиялық ерітіндісінде, Рингер
ерітіндісінде және т.б.) сұйылтуға болмайды.
Вена ішіне енгізуге арналған Эссенциале Н бар барлық ерітінділерде рН
қоспасы 7,5-тен кем болмауы тиіс, инъекция жасау кезінде дайын ерітінді
мөлдірлігін сақтауы тиіс.
Емдеу ұзақтығы
Емнің ұзақтығын дәрігер клиникалық-зертханалық көрсеткіштерді ескере
отырып анықтайды және ол 5 күннен 10 күнге дейінді құрауы мүмкін.
Қажет болған жағдайда ерітіндіні науқастың қанымен 1:1 арақатынаста
сұйылтуға болады.
Артық дозалану жағдайында қабылдануы қажетті шаралар
Қазіргі таңда Эссенциале Н вена ішіне енгізуге арналған ерітіндісін
қолдануға байланысты артық дозалау реакциялары немесе уыттану
симптомдары тіркелген жоқ
Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медицина
қызметкеріне кеңес алу үшін жүгіну бойынша ұсынымдар
Осы препаратты қолдануға қатысты қандай да бір сұрақтар туындаған
жағдайда емдеуші дәрігермен хабарласыңыз.
ДП стандартты қолдану кезінде пайда болатын жағымсыз
реакциялардың сипаттамасы және бұл жағдайда қабылдануы тиіс
шаралар
Өте сирек
- экзантема немесе бөртпе түріндегі аллергиялық реакциялар, есекжем
Белгісіз
- қышыну
Жағымсыз дәрілік реакциялар туындаған кезде медицина
қызметкеріне,
фармацевтика
қызметкеріне
немесе
дәрілік
препараттардың тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса алғанда,
дәрілік препараттарға жағымсыз реакциялар (әрекеттер) бойынша
тікелей ақпараттық дерекқорға жүгіну

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық
және фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен
медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК
http://www.ndda.kz
немесе
«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
Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com
Қосымша мәліметтер
Дәрілік препараттың құрамы
1 ампула құрамында
белсенді зат - эссенциальді фосфолипидтер (соя бұршақтарынан алынған
фосфатидилхолин, құрамындағы құрғақ зат 93% (3-snфосфатидил) холин), 298,92 мг (250 мг)
Қосымша заттар: бензил спирті, дезоксихолий қышқылы, натрий хлориді,
натрий гидроксиді (түйіршіктер)**, рибофлавин, инъекцияға арналған су.
** рН түзету үшін пайдаланылатын натрий гидроксидін қоса алғанда
Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы
Мөлдір сары ерітінді, іс жүзінде бөлшектерден бос
Шығарылу түрі және қаптамасы
5 мл препараттан ашуға арналған белгісі бар, І типті қоңыр бейтарап
шыныдан жасалған ампулаға құйылады. 5 ампуладан поливинилхлоридті
үлбірден жасалған пішінді ұяшықта қаптамада. 1 пішінді ұяшықты
қаптамадан қолдану жөніндегі қазақ және орыс тіліндегі нұсқаулықпен
бірге картон қорапшаға салынады.
Сақтау мерзімі
3 жыл
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды!
Сақтау шарттары
2 оС-ден 8 оС-ге дейінгі температурада сақтау керек.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!
Дәріханалардан босатылу шарттары
Рецепт арқылы

Өндіруші туралы мәліметтер
ФАМАР ХЕЛС КЕА СЕРВИСЕЗ МАДРИД, С.А.У., Мадрид, Испания
Мекенжайы: Avenida de Leganés, 62, Alcorcón 28923, (Madrid), SPAIN
Тел.: +33169745964;
Тіркеу куәлігінің ұстаушысы
«Санофи-авентис Қазақстан» ЖШС, Қазақстан
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Н.Назарбаев даңғ., 187 Б
телефон: +7(727) 244-50-96
e-mail: quality.info@sanofi.com
Қазақстан Республикасының аумағында тұтынушылардан дәрілік
заттардың
сапасы
бойынша
шағымдарды
(ұсыныстарды)
қабылдайтын және дәрілік заттың қауіпсіздігін тіркеуден кейінгі
бақылауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс
деректері (телефон, факс, электронды пошта)
«Санофи-авентис Қазақстан» ЖШС
050013, Алматы қ., Н. Назарбаев даңғ., 187Б
Тел.: +7 (727) 244 50 96/97
e-mail:Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com,
info.KZ@emailph4.aventis.com
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№ N053355
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата
(Листок-вкладыш)
Торговое наименование
Эссенциале® Н
Международное непатентованное название
нет
Лекарственная форма, дозировка
раствор для внутривенного введения, 250мг/5мл
Фармакотерапевтическая группа
Фармакотерапевтическая группа: Пищеварительный тракт и обмен
веществ. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих
путей. Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные
препараты. Препараты для лечения заболеваний печени.
Код АТХ A05ВА
Показания к применению
Эссенциале Н, раствор для внутривенного введения показан взрослым и
детям от 3 лет
В составе комплексной терапии
- жировая дистрофия печени (стеатоз)
- острый и хронический гепатит
- алкогольная болезнь печени
- лекарственное поражение печени
- токсический гепатит
- цирроз печени
- печеночная энцефалопатия
- холестаз и профилактика рецидивов образования желчных камней
- выраженные изменения функциональных проб печени при гестозах
беременных

Перечень сведений, необходимых до начала применения
Противопоказания
- гиперчувствительность к действующему веществу (веществам) и/или к
любому из вспомогательных веществ
- детский возраст до 3 лет
- новорожденные или недоношенные младенцы, вследствие содержания
бензилового спирта
- период лактации
Необходимые меры предосторожности при применении
При применении Эссенциале Н возможен потенциальный риск
аллергической реакции к активному компоненту «фосфолипидам из
соевых бобов».
Препарат содержит следовые количества этанола (0,6 объёмных процента),
т.к. этиловый спирт используется в процессе технологического
производства. При назначении препарата, содержащего бензиловый спирт,
новорожденным и недоношенным младенцам возможно развитие
фатального «Гаспинг-синдрома» (синдрома затрудненного дыхания),
возникающего в результате токсического действия бензилового спирта (см.
раздел «Противопоказания»).
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами
Возможны
лекарственные
взаимодействия
Эссенциале
Н
с
антикоагулянтами. По этой причине может возникнуть необходимость в
коррекции дозы антикоагулянта.
В случае одновременного приема пациент должен проконсультироваться с
врачом.
Специальные предупреждения
Во время беременности
Внутривенный раствор Эссенциале Н содержит бензиловый спирт, т.к.
бензиловый спирт может проникать через плаценту, препарат должен
назначаться с осторожностью во время беременности.
Особенности
влияния
препарата
на
способность
управлять
транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Введение внутривенного раствора Эссенциале Н не влияет на способность
к вождению автотранспорта и работе с оборудованием.
Рекомендации по применению
Режим дозирования
Взрослым и детям с 12 лет вводят внутривенно медленно по 5-10 мл, в
тяжелых случаях 10-20 мл в сутки. Максимальная разовая доза 10 мл,
максимальная суточная доза 20 мл. Кратность введения 1-2 раза в сутки.
Дети
Детям от 3 до 6 лет по 2 мл в сутки, детям от 6 до 12 лет по 2-5 мл в сутки.

Рекомендуется начинать лечение с внутривенного введения Эссенциале Н
при тяжелом течении заболевания, затем перейти на пероральный прием в
виде капсул Эссенциале форте Н.
Метод и путь введения
Необходимо избегать смешивания в одном шприце Эссенциале Н с
другими препаратами!
Эссенциале Н раствор для внутривенного введения нельзя вводить
внутримышечно, так как возможно раздражение тканей в месте введения.
Нельзя вводить раствор Эссенциале Н подкожно. При инфузии Эссенциале
Н растворяют в 5% растворе глюкозы. Нельзя разводить в растворах
электролитов (физиологический раствор натрия хлорида, раствор Рингера
и др.).
Все растворы с Эссенциале Н для внутривенного введения должны иметь
рН смеси не ниже 7,5, готовый раствор во время введения инъекции
должен сохранять прозрачность.
Длительность лечения
Продолжительность лечения определяется врачом с учетом клиниколабораторных показателей и может составлять от 5 дней до 10 дней. При
необходимости раствор можно разводить кровью больного в соотношении
1:1.
Меры, которые необходимо принять в случае передозировки
На настоящий момент реакций передозировки или симптомов
интоксикации в связи с применением раствора для внутривенного
введения Эссенциале Н, не зарегистрировано
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
Очень редко
- аллергические реакции в виде экзантемы или сыпи, крапивница
Неизвестно
- зуд
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
или
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
Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com
Дополнительные сведения
Состав лекарственного препарата
1 ампула содержит
активное вещество - эссенциальные фосфолипиды (фосфатидилхолин из
соевых бобов, содержание сухого вещества 93% (3-snфосфатидил) холина), 298,92 мг (250 мг)
Вспомогательные вещества: спирт бензиловый, кислота дезоксихолевая,
натрия хлорид, натрия гидроксид (гранулы)**, рибофлавин, вода для
инъекций.
** Включая натрия гидроксид, используемый для корректировки рН
Описание внешнего вида, запаха, вкуса
Прозрачный желтый раствор, практически свободный от частиц
Форма выпуска и упаковка
По 5 мл препарата разливают в ампулы из коричневого нейтрального
стекла типа I, с меткой для вскрытия. По 5 ампул в контурную ячейковую
упаковку из пленки поливинилхлоридной. По 1 контурной ячейковой
упаковке вместе с инструкцией по применению на казахском и русском
языках помещают в пачку из картона.
Срок хранения
3 года
Не применять по истечении срока годности!
Условия хранения
При температуре от 2 оС до 8 оС.
Хранить в недоступном для детей месте!
Условия отпуска из аптек
По рецепту

Сведения о производителе
ФАМАР ХЕЛС КЕА СЕРВИСЕЗ МАДРИД, С.А.У., Мадрид, Испания
Адрес: Avenida de Leganés, 62, Alcorcón 28923, (Madrid), SPAIN
Тел.: +33169745964;
Держатель регистрационного удостоверения
ТОО «Санофи-авентис Казахстан», 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
ответственная
ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью
лекарственного средства
ТОО «Санофи-авентис Казахстан»
050013, г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, 187Б
Тел.: +7 (727) 244 50 96/97
e-mail:Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com,
info.KZ@emailph4.aventis.com

