
Анаприлін Здоров'я
Склад.
Діюча речовина анаприліном - пропранололу гідрохлорид.

Форма випуску.
Таблетки 10 мг або 40 мг №50 (10х5), №50 в блістері, №50 в контейнері.

Опис.
Пропранолол - неселективний блокатор бета-блокатори. Знижує частоту і

силу серцевих скорочень, зменшує потребу міокарда в кисні, уповільнює AV-
провідність.  Гіпотензивний  ефект  стабілізується  до  кінця  2  тижні  курсу
лікування.

Показання.
 артеріальна гіпертензія;
 ішемічна хвороба серця;
 есенціальний тремор;
 профілактика мігрені;
 симптоматичне лікування гіпертиреозу.

Спосіб застосування та дози.
Режим  дозування  визначає  лікар.  Призначають  внутрішньо,  запиваючи

достатньою кількістю води, за 10-30 хвилин до їжі по 10-20 мг 2-4 рази на добу.
Дози поступово підвищують до 40 мг 4-6 разів на добу.

Дітям застосовують з розрахунку 0,25-0,5 мг / кг маси тіла 3-4 рази на
добу.

Протипоказання.
 підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого іншого

становить препарату;
 кардіогенний шок;
 AV-блокада II-III ступеня;
 брадикардія;
 синоатріальна блокада;
 артеріальна гіпотензія;
 тяжкі порушення периферичного кровообігу;
 стенокардія Принцметала;
 бронхіальна астма;
 метаболічний ацидоз.

Побічні ефекти.
У  рекомендованих  дозах  зазвичай  добре  переноситься.  Можливе

виникнення  таких  побічних  реакцій:  артеріальна  гіпотензія,  синусова
брадикардія,  тромбоцитопенія,  лейкопенія,  агранулоцитоз,  астенія,
запаморочення, головний біль, депресія, галюцинації, сухість і болючість очей,



кератоконьюктівіт, фарингіт, кашель, нудота, блювота, діарея, свербіж, висипи,
гіпоглікемія, порушення функції печінки, лихоманка, зниження потенції

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
З обережністю застосовують разом з гіпоглікемічними засобами.

При  одночасному  застосуванні  пропранололу  з
трициклічнимиантидепресантами,  барбітуратами,  анестезуючими  засобами,
антигіпертензивними  і  сосудорасщіряющімі  препаратами  і  діуретиками
спостерігається зниження артеріального тиску.

При  застосуванні  анестетиків  з  пропранололом  слід  дотримуватися
обережності.

При  одночасному  застосуванні  ібупрофену  або  індометацину  з
пропранололом може знизити гіпотензивний ефект останнього.

Глікозиди  наперстянки  при  одночасному  застосуванні  з  b-блокаторами
можуть підвищувати час AV провідності.

Одночасне застосування циметидину або гидралазина, а також алкоголю,
підвищує рівень пропранололу в плазмі крові.

Слід  дотримуватися  обережності  також  при  застосуванні  з  такими
препаратами як адреналін, ізопреналін і норадреналін.

Спосіб застосування.
Для  пацієнтів  з  нирковою  недостатністю  слід  збільшити  інтервал  між

прийомом препарату щоб уникнути накопичення препарату.

У пацієнтів з портальною гіпертензією може бути порушена функція печінки
і  розвинутися  печінкова  енцефалопатія.  Застосування  пропранололу  в  таких
випадках може підвищити ризик розвитку печінкової енцефалопатії.

При  проведенні  анестезії  на  тлі  застосування  пропранололу  потрібна
обережність.

Діти.
Призначають дітям з 3 років.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

При  виникненні  побічних  ефектів  потрібно  відмовитися  від  керування
транспортними засобами або занятті іншими потенційно небезпечними видами
діяльності.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Не застосовується



Передозування.
При  передозуванні  можливі  прояви  таких  симптомів:  запаморочення,

виражена  артеріальна  гіпотензія,  брадикардія,  колапс,  судоми,  утруднення
дихання, бронхоспазм, аритмія, серцева недостатність.

У разі  передозування рекомендується промивання шлунка і  призначення
адсорбуючих засобів.

Термін вживання.
4 роки з моменту виробництва.

Умови зберігання.
При температурі не вище 25 ° С, в недоступному для дітей місці.

Категорія відпуску.
За рецептом.

Виробник.
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Фармацевтична  компанія

«Здоров’я».

Інструкція  препарату Анаприлін  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Анаприліну  з метою лікування,
його  дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


