
      

  Церукал
Склад
Діюча речовина Церукал - метоклопрамида гідрохлорид

Форма випуску
таблетки по 10 мг №50 у флаконі;
розчин для ін'єкцій 10 мг / 2 мл по 2 мл №10 в ампулах.
Опис
Метоклопрамід  -  специфічний  блокатор  дофамінових  і  серотонінових

рецепторів,  який  має  виражену  протиблювотну  дію  при  блюванні  різного
походження.  Підвищує  тонус  шлунка  і  кишечника,  прискорює  спорожнення
шлунка,  стимулює  перистальтику  кишечника,  нормалізує  відділення  жовчі.
Після прийому всередину швидко і повністю всмоктується

Показання
Дорослим призначають для зменшень нападів нудоти і блювоти при:

 хіміотерапії;
 після проведення операцій;
 радіотерапія;
 гостра мігрень.

Дітям  застосовують  як  препарат  другої  лінії  для  запобігання  нудоти  і
блювання, спричинених хіміотерапією і після операцій.

Спосіб застосування
Дорослі  застосовують  по  1  таблетці  до  3  разів  на  добу.  Максимальна

добова доза - 30 мг або 0,5 мг / кг маси тіла.

Рекомендована доза для дітей становить 0,1-0,15 мг / кг маси тіла до 3
разів на добу. Максимальна добова доза - 0,5 мг / кг маси тіла.

Максимальна тривалість лікування метоклопрамідом - 5 діб.

Приймати всередину перед їжею, запиваючи достатньою кількістю води.

Розчин  для  ін'єкцій  вводиться  внутрішньом'язово  або  повільно
внутрішньовенно. Дозування розчину для ін'єкцій, як і в формі таблеток.

Протипоказання
 підвищена  чутливість  до  метоклопраміду  або  до  будь-якого  іншого

компоненту препарату;
 шлунково-кишкова кровотеча;



 механічна кишкова непрохідність;
 шлунково-кишкова перфорація;
 епілепсія;
 хвороба Паркінсона;
 одночасне  застосування  з  леводопою  або  допамінергічними

агоністами;
 підвищена судомна готовність;
 дискінезія,  спричинена  нейролептиками  або  метоклопрамідом,  в

анамнезі;
 встановлена метгемоглобінемія при застосуванні метоклопраміду;
 підтверджена або запідозрена феохромоцитома;
 ін'єкційний розчин не  можна застосовувати хворим на  бронхіальну

астму з підвищеною чутливістю до сульфітів.
Побічні ефекти
При застосуванні можуть виникнути такі побічні реакції:

 анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості;
 метгемоглобінемія, сульфгемоглобінемія;
 брадикардія,  артеріальна  гіпотензія,  тимчасове  підвищення

артеріального тиску;
 аменорея,  гіперлактінемія,  галакторея,  гінекомастія,  порушення

менструального циклу;
 нудота, сухість у роті, запор, діарея;
 головний біль, запаморочення, сонливість;
 висип, кропив'янка, ангіоневротичний набряк;
 депресія, галюцинації, сплутаність свідомості;
 астенія, підвищена стомлюваність.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії
Леводопу  або  допамінергічні  агоністи  і  метоклопрамід  не  можна  разом

застосовувати.

Не можна застосовувати разом з алкоголем.

Розчин для ін'єкцій не можна змішувати з лужними інфузійними розчинами.

З  обережністю  призначають  разом  з:  антихолінергічними  засобами  та
похідними  морфіну,  інгібіторами  центральної  нервової  системи,
нейролептиками,  серотонінергічними  препаратами,  дигоксином,
циклоспорином, мівакуріем і суксаметонієм, інгібіторами CYP2D6

Особливості по застосуванню
Таблетки Церукал містять лактозу.

Церукал не слід застосовувати для лікування хронічних захворювань, таких
як гастропарез, диспепсія і гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

При застосуванні можуть спостерігатися екстрапірамідні порушення. У разі
розвитку  екстрапірамідних  симптомів  метоклопрамид  потрібно  негайно



скасувати.  Ці  ефекти  після  припинення  лікування  повністю  зникають,  але
можуть вимагати симптоматичного лікування.

Щоб уникнути передозування потрібно дотримуватися 6-годинний інтервал
між прийомами.

Протипоказаний дітям до 1 року

Застосування в період вагітності або годування груддю:
Метоклопрамід  можна  застосовувати  під  час  вагітності  (якщо  є

необхідність), уникаючи застосування на останніх термінах.

Не  рекомендується  застосовувати  метоклопрамид  під  час  годування
грудьми.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами

При виникненні запаморочення, сонливості, дискінезії і дистонії, які можуть
вплинути на зору, потрібно відмовитися від керування транспортними засобами.

Передозування
При застосуванні високих доз препарату можуть виникнути такі симптоми:

сонливість,  сплутаність  свідомості,  неспокій,  судоми,  брадикардія,  зниження
артеріального тиску, галюцинації, екстрапірамідні розлади, зупинка дихання та
серцевої діяльності.

У разі передозування проводять симптоматичне лікування.

Умови зберігання
Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° C.

Категорія відпустки
За рецептом

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


