
      

  Квамател
Склад.
Діюча речовина Кваматела - фамотидин.

Фармакологічні властивості.
Квамател - антисекреторное засіб, блокатор Н2-рецепторів, в зв'язку з чим

Знижує секрецію шлункового соку.

Показання.

 виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;
 профілактика рецидиву виразки шлунка і дванадцятипалої кишки;
 гастроезофагеальна рефлюксна хвороба;
 синдром Золлінгера-Еллісона;
 профілактика  аспірації  кислого  шлункового  вмісту  при  проведенні

загальної анестезії.
Форма випуску.

 таблетки, вкриті оболонкою 20 мг № 28 (14х2) у блістері
 таблетки, вкриті оболонкою 40 мг № 14 (14х1) у блістері.
 ліофілізат  для  приготування  розчину  для  ін'єкцій  по  5  мл  №5  у

флаконах з розчинником.
Спосіб застосування.
Таблетки  Квамател:  призначається  дорослим  і  дітям  старше  12  років.

Застосовує всередину незалежно від прийому їжі, а не розжовуючи, запиваючи
склянкою води.

При гострій виразці шлунка і дванадцятипалої кишки застосовується по 40
мг 1 раз на добу, перед сном або по 20 мг 2 рази на добу, вранці і ввечері. Курс
лікування становить 4-8недель.

Для  профілактики  рецидивів  виразок  шлунка  і  дванадцятипалої  кишки
застосовується по 20 мг 1 раз на добу, перед сном. Курс лікування-1-4 тижні.

При  ГЕРХ  застосовується  по  20  мг  препарату  2  рази  на  добу,  вранці  і
ввечері, курсом в 6 тижнів, при наявності езофагіту по 20-40 мг курсом в 12
тижнів.

При синдромі Золлінгера-Еллісона початкова доза становить 20 мг кожні 6
годин. Надалі дозу коригують індивідуально в залежності від стану хворого.



Розчин  для  ін'єкцій  можна  вводить  тільки  внутрішньовенно!  Готувати
розчин  препарату  необхідно  безпосередньо  перед  застосуванням.  У
розведенному вигляді стабільний протягом 24 годин при кімнатній температурі.

При  синдромі  Золлінгера-Еллісона  початкова  доза  становить  20  мг
внутрішньовенно кожні 6 ч. Надалі доза залежить від секреції соляної кислоти і
клінічного стану хворого.

Перед  проведенням  загальної  анестезії  дорослим  вводять  в  /  в  20  мг
препарату вранці в день операції  або не менше ніж за 2 години до початку
операції.

Таблетки - не застосовують у дітей до 12 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю:
Препарат протипоказаний в період вагітності та годування груддю.

Особливості по застосуванню.
Перед  початком  лікування  необхідно  виключити  можливість  наявності

злоякісного захворювання стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки.

З обережністю застосовувати у пацієнтів з печінковою недостатністю.

Якщо  ліки  необхідно  вжити  при  одночасному  прийомі  кваматела  в
комбінації з антацидами, то перерва між прийомом препаратів повинна бути не
менше 1-2 годин.

З обережністю застосовувати при гострій порфірії і імунодефіцит.

Протипоказання.
 підвищена  чутливість  до  фамотидину  або  до  будь-якого  іншого

компоненту препарату;
 вагітність і годування груддю;
 діти до 12 років.

Побічні ефекти.
 запор,  діарея,  блювота,  біль  у  животі,  зниження  апетиту,  гострий

панкреатит;
 алопеція, свербіж, висипи, сухість шкіри;
 зниження артеріального тиску, брадикардія, аритмія;
 головний  біль,  запаморочення,  шум  у  вухах,  дратівливість,

галюцинації, депресія, страх;
 підвищена  стомлюваність,  підвищення  температури  тіла,  втрата

апетиту;
 лейкопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, панцитопенія;
 нечіткість зорового сприйняття, розлади акомодації;
 артралгія, м'язові спазми;
 гіперпролактинемія,  гінекомастія,  аменорея,  зниження  лібідо,

імпотенція.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.



Внаслідок підвищення рН вмісту шлунка при одночасному прийомі  може
зменшитися всмоктування ітраконазолу і кетоконазолу.

Квамател порошок ліофілізований можна застосовувати разом з розчинами
для інфузій: розчин глюкози з калієм; розчин лактату натрію; розчин глюкози
5%; розчин Рінгера; розчин Рінгера з молочною кислотою; розчин салсол А -
розчин хлориду натрію 0,9%.

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

З огляду на  те,  що в  чутливих хворих при лікуванні  кваматела можуть
виникнути запаморочення, галюцинації, порушуватися чіткість зображення, то
під час лікування не варто керувати автотранспортом або іншими механізмами.

Передозування.
У  разі  передозування  препаратом  відзначається  блювота,  рухове

збудження,  тремор,  зниження  артеріального  тиску,  тахікардія,  шлуночкова
аритмія і колапс. В такому випадку здійснюється симптоматичне лікування.

Умови зберігання.
У сухому, захищеному від світла місці, при температурі вище 25 ° C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Категорія відпустки.
За рецептом.

Виробник.
ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

Інструкція  препарату  Квамател  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні  Квамателу 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!


