Пентоксифілін Здоров'я
Склад.
Діюча речовина Пентоксифіліну - пентоксифілін.
Фармакологічні властивості.
Пентоксифілін - ангіопротектор, покращує мікроциркуляцію і реологічні
властивості крові.
Препарат пригнічує фосфодіестерази, підвищує концентрацію циклічних
аденозинмонофосфат в тромбоцитах і еритроцитах з одночасним насиченням
енергетичного потенціалу, що призводить до вазодилатації, зниження
загального периферичного опору судин, зростанню обсягу крові і хвилинного
обсягу крові без особливих змін серцево судинних скорочень. Розширює
коронарні артерії, збільшуючи транспорт кисню в міокард, судини легенів, тим
самим покращуючи оксигенацію крові. Підвищує тонус дихальної мускулатури.
При введенні препарату внутрішньовенно посилюється колатеральний
кровообіг, підвищується концентрація АТФ в головному мозку. Знижується
в'язкість крові, підвищується еластичність еритроцитів і мікроциркуляція в
зонах порушення кровопостачання. Після прийому всередину швидко
всмоктується. Дія настає через годину після прийому.
Показання.
 порушення периферичного кровообігу (діабетична ангіопатія,
облітеріруюшій ендартеріїт);
 порушення трофіки тканин (варикозне розширення вен, трофічні
виразки
гомілки,
гангрена,
відмороження,
посттромботичний
синдром);
 діскуляторная енцефалопатія;
 вірусна нейроинфекция;
 порушення мозкового кровообігу (церебральний атеросклероз,
ішемічні і постапоплексіческіе стану);
 ішемічна хвороба серця, стан після перенесеного інфаркту міокарда;
 гострі порушення кровообігу в сітківці і судинній оболонці ока;
отосклероз;
 дегенеративні зміни на тлі патології судин внутрішнього вуха з
поступовим зниженням слуху;
 бронхіальна астма;
 імпотенція судинного генезу;
 профілактика порушень мікроциркуляції;
 успішно застосовується в практиці консервативного лікування
остеохондрозу.
Форма випуску.
таблетки по 100 мг №30, №50;

таблетки по 200 мг №20;
розчин для ін'єкцій 20 мг / 5 мл №5; №10 в ампулах.
Спосіб застосування.
Препарат приймають всередину відразу після їжі, запиваючи достатньою
кількістю води. Дозу і курс лікування встановлює лікар залежно від стану
хворого.
Дорослим призначають по 200 мг 3 рази на добу. Максимальна добова доза
не повинна перевищувати 1200 мг.
Курс лікування 2-3 тижні і більше.
Ампули застосовують внутрішньовенно крапельно, внутрішньом'язово доза
і схема лікування встановлюється індивідуально.
Діти.
C обережністю застосовувати у дітей і підлітків у віці до 18 років.
Застосування в період вагітності або годування груддю.
Препарат
не
рекомендується
застосовувати
під
час
вагітності.
Пентоксифілін виділяється з грудним молоком. При необхідності застосування в
період лактації слід припинити грудне вигодовування.
Особливості по застосуванню.
У
період
застосування
пентоксифіліну
необхідно
контролювати
артеріальний тиск, можливий ризик гіпотензії. Так само потрібен контроль рівня
цукру в крові і показників згортання крові.
При порушеннях функції нирок або тяжких порушеннях функції печінки
потрібна корекція режиму дозування пентоксифіліну. Тютюновий дим може
знижувати терапевтичну ефективність препарату.
Протипоказання.
 підвищена чутливість до будь-якого становить препарату;
 гострий інфаркт міокарда;
 шлунково-кишкова кровотеча;
 гострий геморагічний інсульт;
 крововилив у сітківку ока;
 аритмії, виражений атеросклероз коронарних або мозкових артерій;
 неконтрольована артеріальна гіпотензія;
 масивна кровотеча;
 порфірія.
Побічні ефекти.
 анафілактичніреакції;
 головний біль, запаморочення, безсоння, тремор, галюцинації;
 тахікардія, аритмія, стенокардія, гіпотонія;
 диспепсичні розлади;

холестатичний гепатит, внутрішньопечінковий холестаз, загострення
холециститу;
 атонія кишечника, шлунково-кишкові розлади, болі в животі, нудота,
блювота, діарея;
 порушення зору, нечіткість зору, скотома, сльозотеча, кон'юнктивіт;
 біль у вухах, головний біль, крововиливи в сітківку, відшарування
сітківки;
 тромбоцитопенія
з
тромбоцитопенічна
пурпура,
лейкопенія,
панцитопенія;
 порушення смаку, слинотеча, нездужання, збільшення і болючість
залоз в горлі і на шиї, ларингіт, закладеність носа.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
При застосуванні пентоксифіліну з іншими лікарськими препаратами
можливі такі взаємодії:


пентоксифілін може посилювати дію препаратів, що впливають на
систему згортання крові (непрямі і прямі антикоагулянти,
тромболітики)
 підсилює дію антибіотиків, в тому числі цефалоспоринового ряду;
 збільшує ефективність гіпотензивних лікарських засобів, інсуліну і
пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів;
 з
антигіпертензивними
засобами,
інсуліном,
пероральними
гіпоглікемічними препаратами може знадобитися зменшення дози
пентоксифіліну;
 з кеторолаком і мелоксикамом можливе підвищення ризику розвитку
кровотеч;
 з симпатолітиками, ганглиоблокаторами і вазодилататорами можливе зниження артеріального тиску;
 спільне призначення з іншими ксантинами може призводити до
надмірного нервового збудження пацієнтів.
 з
гепарином,
фібринолітичними
препаратами
посилення
протизсідного дії.
 циметидин значно збільшує концентрацію пентоксифіліну в плазмі
крові, може підвищуватися ймовірність розвитку побічних ефектів.
Здатність
впливати
на
швидкість
реакції
при
керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.
В період прийому препарату слід утриматися від керування транспортними
засобами та виконання інших робіт, що потребують концентрації уваги.


Передозування.
При застосуванні високих доз препарату можуть виникнути такі симптоми:
запаморочення, підвищення нервового збудження, сонливість, падіння
артеріального тиску, судоми, втрата свідомості, шлунково-кишкова кровотеча,
тахікардія.
Лікування симптоматичне.
Для зняття
реанімаційні дії.

судом

вводять

діазепам,

при

необхідності

проводять

Умови зберігання.
Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° C.
Категорія відпустки.
За рецептом.
Виробник.
Товариство з
«Здоров’я».

обмеженою

відповідальністю

«Фармацевтична

компанія

Інструкція препарату Пентоксифілін представлена виключно з ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Пентоксифіліну 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!

