
Эреспал® 

Комплексное	действие	на	воспаление1

фенспирид

Лечение	
острых	и	хроническиих	

воспалительных	процессов

ХОЗЛ

      Дыхательных	путей

            ЛОР	органов

Склад* 1 таблетка мiстить 80 мг фенспiриду гідрохлориду, 100 мл сиропу містить 200 мг фенcпiриду гідро хлориду. Фармакотерапевтична група*. Засоби, що діють на респіраторну систему. 
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях респіраторної системи. Код ATC R03D X03. Показання*Лікування гострих та хронічних запальних процесів 
ЛОР-органів та дихальних шляхів (отит, синусит, риніт, ринофарингіт, трахеїт, ринотрахеобронхіт, бронхіт), хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ), у складі комплексної терапії 
бронхіальної астми. Сезонний та цілорічний алергічний риніт та інші прояви алергії з боку респіраторної системи та ЛОР-органів. Респіраторні прояви кору, грипу. Симптоматичне лікування 
коклюшу. Протипоказання* Підвищена чутливість (алергія) до активної речовини або до будь-якого з компонентів препарату. Дитячий вік до 2 років. Спосіб застосування та дози* Таблетки. 
Рекомендовано застосовувати дорослим. Для перорального застосування. Застосовувати перед їдою. Зазвичай рекомендована терапевтична доза для лікування хронічних запальних процесів 
становить 2 таблетки на добу (вранці та ввечері). Для посилення ефекту i/або у разі гострих захворювань – 3 таблетки на добу (вранці, вдень i ввечері). Сироп. Добову дозу слід розподілити 
на 2-3 прийоми та приймати перед їдою. Рекомендовану добову дозу слід призначати з урахуванням маси тіла та віку, але вона не повинна перевищувати рекомендовану добову дозу. 
Застосування дітям від 2 років.Рекомендована добова доза становить 4 мг/кг маси тіла (2 мл/кг). Якщо маса тіла менше 10 кг: добова доза становить від 2 до 4 чайних ложок сиропу (10-20 
мл), відповідно 20-40 мг фенспіриду гідрохлориду на добу. Якщо маса тіла понад 10 кг: добова доза становить від 2 до 4 столових ложок сиропу (30-60 мл), відповідно 60-120 мг фенспіриду 
гідрохлориду на добу. Застосування дорослим та дітям віком від 12 років. Добова доза сиропу становить від 3 до 6 столових ложок (45-90 мл), відповідно 90-180 мг фенспіриду гідрохлориду 
на добу. Побічні реакції* Часто: Розлади травлення, нудота, біль у шлунку. Рідко: Сонливість, еритема, висипання, кропив’янка, ангіоедема, фіксована пігментна еритема.Частота невідома: 
Запаморочення, помірна синусова тахікардія, яка зменшується після зниження дози; пальпітація, вірогідно пов’язана з тахікардією; свербіж, токсичний епідермальний некроліз, синдром 
Стівенса-Джонсона, астенія (слабкість), втома; артеріальна гіпотензія, вірогідно пов’язана з тахікардією; діарея, блювання. Передозування*Застосування у період вагітності або годування 
груддю* Дані щодо застосування фенспіриду під час вагітності відсутні або обмежені. Тому застосовувати препарат у період вагітності нe рекомендується, проте діагностування вагітності 
під час лікування фенспіридом не є приводом для переривання вагітності. Невідомо, чи проникає фенспірид у грудне молоко. Тому Ереспал® не слід застосовувати у період годування 
груддю. Особливості застосування* Таблетки. Лікування препаратом не заміняє антибiотикотерапiї. Сироп. До складу препарату входить сахароза, тому пацієнтам із рідкісними спадковими 
формами непереносимості фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози та галактози, недостатністю лактази Лаппа не рекомендовано призначати цей препарат. Пацієнтам із цукровим 
діабетом при застосуванні препарату Ереспал®, сироп, необхідно враховувати наступну інформацію: 1 чайна ложка препарату (5 мл) містить 3 г сахарози, відповідно одна столова ложка 
(15 мл сиропу) містить 9 г сахарози. Через наявність у складі препарату парабенів (метилпарагiдроксибензоат та пропілпарагiдроксибензоат) цей лікарський засіб може викликати алергічні 
реакції (можливо відстрочені). Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами* Оскільки препарат може викликати сонливість, то 
він має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами, особливо на початку лікування або під час вживання алкоголю. Взаємодія з 
іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій* Одночасне застосування фенспіриду та седативних препаратів або вживання алкоголю не рекомендовано. Фармакологiчнi властивості* 
Ереспал® має антибронхоконстрикторні та протизапальні властивості, зумовлені взаємодією кількох пов’язаних механізмів: блокування Н1-гiстамінових рецепторів та спазмолітична дія на 
гладку мускулатуру бронхів; протизапальна дія, яка призводить до зменшення продукції різноманітних прозапальних факторів (цитокiнiв, TNF, похiдних арахiдонової кислоти, простагландинів, 
лейкотрієнів, тромбоксану, вiльних радикалiв); деякі з них також чинять бронхоконстрикторну дію; інгібує α1-адренорецептори, які стимулюють секрецію в’язкого слизу. Упаковка* По 15 
таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці. По 150 мл сиропу у флаконі коричневого кольору з полівінілхлориду. По 1 флакону у коробці з картону. Категорія відпуску. За рецептом. 
Виробник. Лабораторії Серв’є Індастрі, Франція/Les Laboratoires Servier Іndustrie, France. Детальна інформація викладена в інструкції для медичного застосування препарату ЕРЕСПАЛ® та 
ЕРЕСПАЛ® сироп . Реєстраційне посвідчення № UA/3703/02/01 01.09.2010 № 751 (ЕРЕСПАЛ®). Реєстраційне посвідчення № UA/3703/01/01 01.09.2010 № 751 (ЕРЕСПАЛ® сироп). Наказ МОЗ 
України 18.07.13 № 615.

Представительство Ле Лаборатуар Сервье в Украине: 
01054, г. Киев, ул. Воровского, 24, Тел.: (044) 490-34-41, 

факс: (044) 490-34-40
Для дополнительной информации посетите сайт:

www.servier.ua
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ДЕТИ:

Сироп
4 мг/кг (2 мл/кг) массы тела 
в сутки

От 2 до 12 лет:
макс. суточная доза
120 мг (60 мл)

От 12 до 18 лет:
макс. суточная доза
180 мг (90 мл)

2-3 таблетки
в сутки

ВЗРОСЛЫЕ:

 

ДЕТИ:

Сироп
4 мг/кг (2 мл/кг) массы тела 
в сутки

От 2 до 12 лет:
макс. суточная доза
120 мг (60 мл)

От 12 до 18  лет:
макс. суточная доза
180 мг (90 мл)

Противопоказание:
дети до 2-х лет

2-3 таблетки
в сутки

ВЗРОСЛЫЕ:

1. Инструкция по медицинскому применению препарата. 

Информация о лекарственном препарате для профессиональной деятельности специалистов здравоохранения.




