
Декарис
Склад.
Активний компонент препарату Декарис - левамізол.

Фармакологічні властивості.
Основна дія - антигельминтное.

Левамізол паралізує м'язи нематод, таким чином вони втрачають здатність
утримуватися  на  стінці  кишечника.  Будучи  паралізованими,  гельмінти
виводяться разом з калом протягом доби з моменту прийому Декарису.

Показання.
Гельмінтози, викликані круглими хробаками:

 аскаридоз - збудник Ascaris lumbricoides;
 некатороз - збудник Necator americanus;
 анкілостомідоз - збудник Ancylostoma duodenale.

Форма випуску.
 в дозі 50 мг - по 2 таблетки в упаковці;
 в дозі 150 мг - по 1 таблетці в упаковці.

Спосіб застосування.
Дорослим Декарис приймати по 1 таблетці в дозі 150 мг одноразово.

Для  дітей  використовувати  таблетки  з  вмістом  левамізолу  50  мг,  доза
Декарису визначається відповідно до віку і вагою дитини з розрахунку 2,5 мг на
1 кг маси тіла:

 вік 3-6 років - маса тіла 10-20 кг - доза Декарису 25-50 мг;
 вік 7-10 років - маса тіла 20-30 кг - доза Декарису 50-75 мг;
 вік 11-18 років - маса тіла 30-60 кг - доза Декарису 75-100 мг.

Рекомендовано  приймати  Декарис  ввечері,  після  прийому  їжі.  Запивати
невеликою кількістю води.

Коригування  раціону  харчування  не  потрібно.  Приймати  проносні
препарати  також  не  рекомендується,  щоб  уникнути  зниження  ефективності
препарату.

У разі необхідності курс повторюють через 1-2 тижні.

Діти.
 Таблетки 150 мг: не призначають.



 Таблетки  50  мг:  призначають  дітям  старше  3  років  під  контролем
лікаря.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Препарат вагітним призначають тільки в тому випадку, якщо без нього не

можна обійтися, і користь від його прийому переважає над ризиком для плоду.

Під  час  годування  груддю  не  варто  приймати  препратов,  якщо  немає
гострої потреби. Оцінити ризики може тільки фахівець.

Особливості по застосуванню.
Не можна поєднувати прийом Декарису зі спиртними напоями. Також варто

утриматися від прийому алкоголю протягом 24 годин після прийому таблетки.

Декарис в дозі 150 мг містить лактозу і сахарозу, це необхідно враховувати
при  призначенні  пацієнтам  з  проблемами  засвоєння  даних  речовин  та  їх
метаболітів.

Протипоказання.
Необхідно з обережністю призначати пацієнтам з підвищеною чутливістю

до левамізолу або допоміжних компонентів препарату.

Побічні ефекти.
Спостерігаються рідко, короткочасні і минають самі по собі:

 головний біль, безсоння, запаморочення, судоми;
 серцебиття;
 диспепсичні явища: блювота, нудота, діарея, болі в животі.

Також можуть виникати реакції гіперчутливості, які проявляються у вигляді
висипань на шкірі, свербіння і ангіоневротичногонабряку.

Застосування  високих  доз  або  ж  тривале  застосування  може  викликати
зміну лабораторних показників крові - лейкопенія та агранулоцитоз.

Після  прийому  препарату,  через  2-5  тижнів  спостерігалися  випадки
розвитку енцефалопатій, які є оборотними. Для поліпшення стану таким хворих
на ранніх етапах призначають кортикостероїди.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
Ефекти від одночасного прийому:

 зі спиртними напоями - дисульфірамоподібні реакції;
 з  препаратами,  що  впливають  на  кровотворення  -  небезпека

підвищення побічних дій;
 з  антикоагулянтами  кумаринового  ряду  -  збільшується

протромбіновий час - необхідний контроль дози антикоагулянту;
 з  липофильними  препаратами  (хлороформ,  ефір)  -  збільшується

токсичність левамізолу;



 з фенітоїном - підвищується рівень останнього в плазмі крові.
Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при  керуванні

автотранспортом або іншими механізмами.
Слід дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом і роботі з

точними механізмами.

При  появі  небажаних  симптомів  у  вигляді  запаморочення,  необхідно
призупинити роботу.

Передозування.
Прийом  в  дозах,  що  перевищують  600  мг,  може  провокувати  появу

симптомів  інтоксикації,  також  летаргію,  спазми,  запаморочення,  сплутаність
свідомості.

Лікування - симптоматичне.

Антидот - атропін,  використовується при появі  ознак антихолінестеразну
дії.

Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 ° С.

Категорія відпуску.
Без рецепта.

Виробник.
ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

Інструкція  препарату Декарис  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою.  Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні Декарису  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!


