
Верошпірон
Опис.
Верошпирон-калийсберегающий  діуретик,  антагоніст  альдостерону

пролонгованої дії;

Сечогінний  ефект  пов'язаний  з  тим,  що  через  блокаду  альдостерону
пригнічується затримка води та іонів натрію, що сприяє утриманню іонів калію,
це не тільки підвищує виведення іонів натрію і хлору, а й знижує виведення
іонів калію і водню з сечею. В результаті чого препарат має також гіпотензивну
дію.

Спіронолактон  швидко  і  повністю  всмоктується  в  шлунково-кишковому
тракті,  потрапляє в кров, терапевтична ефективність може зберігатися до 24
годин. Виведення головним чином відбувається нирками.

Склад.
Діюча речовина Верошпірону - спіронолактон.

Форма випуску.
 таблетки по 25 мг №20 в пачці картонній;
 капсули  по  100  мг  №30  (10х3),  по  50  мг  №30  (10х3)  у  пачці  з

картону.

Показання.
 застійна серцева недостатність (в тих випадках, коли у пацієнта не

настає  поліпшення  при  лікуванні  іншими  діуретиками  або  є
необхідність в потенціюванні ефектів);

 при первинному гіперальдостеронізм (синдром Кона);
 есенціальна гіпертензія (комбінована терапія);
 цироз печінки, що супроводжується асцитом і / або набряками;
 гіпокаліємія / гіпомагніємія.

Спосіб застосування та дози.
Рекомендовано приймати добову дозу спіронолактону після їжі 1 або 2 рази

на  добу.  Добову  дозу  або  першу  частину  добової  дози  препарату
рекомендується приймати вранці.

Дорослі: При есенціальнійгіпертензії  добова доза становить 50-100 мг в
складі комбінованої терапії. Лікування триває не менше 2 тижнів.

При гіпокаліємії добова доза 25-100 мг, максимальна добова доза 400 мг;



Верошпирон призначають при багатьох  захворюваннях,  таких як:  цироз
печінки,  що  супроводжується  набряками  або  асцитом,  застійна  серцева
недостатність,  нефротичний  синдром,  первинний  гіперальдостеронізм.
Тривалість лікування, дозування препарату призначається лікарем і залежить
від перебігу та тяжкості хвороби, стану хворого.

Діти: Початкова  доза  для  дітей  становить  1-3  мг  /  кг  маси  тіла  в  1-4
прийоми. Через 5 днів дозу коректують.

Застосовувати препарат у вигляді капсул рекомендовано дітям віком від 5
років.

У разі призначення препарату дітям до 5 років слід застосовувати препарат
у  вигляді  таблеток.  Таблетку  Верошпирон  25  мг  необхідно  подрібнити,
розчинити і дати випити дитині у вигляді суспензії.

Для пацієнтів похилого віку починати лікування рекомендується з низьких
доз з наступним редагуванням дозування лікарем.

Особливості по застосуванню.
Верошпирон  не  слід  приймати  одночасно  з  алкоголем  і  слід  уникати

вживання їжі, багатої калієм.

З  обережністю  слід  приймати  Верошпирон  пацієнтам  з  порушеннями
функції  нирок  і  печінки,  із  захворюванням  цукрового  діабету,  особливо  з
діабетичною нефропатією, пацієнтам з порфірією.

Спіронолактон ускладнює визначення концентрації дигоксину, кортизолу та
адреналіну в крові;

Капсули Верошпірону містять в складі барвник «жовтий захід» FCF (E 110),
який здатний викликати алергічні реакції;

Пацієнтам  з  непереносимістю  лактози  слід  з  обережністю  застосовувати
препарат.

Дуже важливо контролювати і коригувати вміст калію у пацієнтів з тяжкою
формою серцевої недостатності, які отримують спіронолактон.

Чи  не  рекомендовано  застосовувати  препарат  разом  з  іншими
калійзберігаючимидіуретиками.

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

допоміжних речовин препарату;
 вагітність, період лактації;
 хвороба Аддісона;
 гіперкаліємія, гіпонатріємія;
 тяжка ниркова недостатність;
 анурія.



Побічні ефекти.
Імовірність  розвитку  побічних  реакцій  залежить  від  дози,  тривалості

лікування і діляться на наступні категорії:

Часто виникають:
 зниження  потенції  і  ерекції;  у  жінок  -  порушення  менструального

циклу, дисменорея, аменорея, метрорагія в клімактеричному періоді,
гірсутизм, болі в області молочних залоз, карцинома молочної залози
(наявність зв'язку з прийомом препарату не встановлено);

 аритмії;
 нудота блювота;
 гіперкалемія;

Рідко виникають:
 сонливість, сплутаність свідомості, головний біль, астенія, втома;
 діарея, загострення виразки і кровотечі шлунково-кишкового тракту,

гастрит,  кишкова колька,  біль  у  животі,  запор,  порушення  функції
печінки;

 гіперчутливість;
 гіпонатріємія, дегідратація, порфірія
 висип, свербіж, кропив'янка.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Верошпирон не призначають під час вагітності та в період годування дітей

грудьми.

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

Керувати  автомобілем  і  займатися  видами  діяльності,  що  потребують
підвищеної  концентрації  уваги  і  швидкості  психомоторних  реакцій,  на
початковому етапі  лікування  забороняється.  Час  обмежень  встановлюється  в
індивідуальному порядку пацієнтові лікарем.

Діти.
Застосовують за призначенням лікаря від 5 років.

Передозування.
При  передозуванні  може  виникати  сонливість,  сплутаність  свідомості,

макулопапульозні  або  еритематозні  висипання,  нудота,  блювота,
запаморочення,  діарея.  У  рідкісних  випадках  можлива  гіпонатріємія  або
гіперкаліємія, особливо у пацієнтів з порушеннями функції нирок у пацієнтів з
важкими захворюваннями печінки передозування може призвести до печінкової
коми. Показана симптоматична терапія.

Умови зберігання.



При температурі не вище 30 градусів Цельсія.

Категорія відпуску.
За рецептом.

Виробник.
ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина

Інструкція  препарату Верошпірон  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Верошпірону 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!


