
гранули для приготування суспензії
по 125 мг/5 мл та по 250 мг/5 мл, флакон 60 мл

Склад: 1 таблетка містить 500 мг кларитроміцину.  5 мл суспензії (1 шприц) містить кларитроміцину – 250 мг  або 125 мг; Лікарська форма. Таблетки з модифікованим вивільненням, овальні опуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, жовтого кольору з витисненою літерою «U» з одного боку.  Гранули для приготування суспензії 
для орального застосування.  Фармакологічні властивості. Антибактеріальна дія кларитроміцину визначається його зв’язуванням з 5OS-рибосомальною субодиницею чутливих бактерій та пригніченням біосинтезу білка. Таблетки пролонгованої дії є однорідною кристалічною основою, яка при проходженні через шлунково-кишковий 
тракт забезпечує тривале вивільнення діючої речовини.  Препарат виявляє високу ефективність in vitro відносно широкого спектра аеробних та анаеробних грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, у тому числі госпітальних штамів. Мінімальні пригнічувальні концентрації (МПК) кларитроміцину  зазвичай вдвічі нижчі за МПК 
еритроміцину.   Кларитроміцин in vitro високоефективний стосовно Legionella pneumophila  і Mycoplasma pneumonie. Дослідження in vitro показали, що штами Enterobacteriaceae  і Pseudomonas, як і грамнегативні бактерії, що не ферментують лактозу, нечутливі до кларитроміцину.  Показання. Лікування інфекцій, спричинених чутливими 
до кларитроміцину  мікроорганізмами.  Інфекції нижніх дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія тощо). Інфекції верхніх дихальних шляхів (синусит, фарингіт тощо). Інфекції шкіри та м’яких тканин (фолікуліт, бешиха тощо). Гострий отит середнього вуха. Дисеміновані або локалізовані мікобактеріальні інфекції, спричинені Mycobacterium 
avium або Mycobacterium intracellulare. Локалізовані інфекції, спричинені Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium kаnsasii.  Протипоказання. Підвищена чутливість до кларитроміцину або до інших макролідних антибіотиків чи до будь-яких інгредієнтів препарату. Одночасне застосування з будь-яким із 
наступних препаратів: астемізол, цизаприд, пімозид, терфенадин (оскільки це може призвести до подовження інтервалу QT та розвитку серцевих аритмій, включаючи шлуночкову тахікардію, фібриляцію шлуночків та піруетну шлуночкову тахікардію (torsades de pointes); алкалоїди ріжків, наприклад ерготамін, дигідроерготамін (оскільки 
це може призвести до ерготоксичності); інгібітори ГМГ-КоА-редуктази (статини), що значною мірою метаболізуються CYP3A4 (ловастатин або симвастатин), через підвищений ризик виникнення міопатії, включаючи рабдоміоліз.  Подовження інтервалу QT або шлуночкові серцеві аритмії в анамнезі, включаючи піруетну шлуночкову 
тахікардію (torsade de pointes). Гіпокаліємія (ризик подовження інтервалу QT). Тяжка печінкова недостатність та супутня ниркова недостатність. Одночасне застосування кларитроміцину (та інших сильних інгібіторів CYP3A4) з колхіцином пацієнтам з нирковою або печінковою недостатністю.  Порфірія. Кліренс креатиніну менше 30 мл/хв 
(оскільки ця форма не дозволяє зменшити дозу нижче 500 мг в день). Спосіб застосування та дози.  Застосовувати внутрішньо під час прийому їжі, не розжовуючи і запиваючи водою. Рекомендована доза кларитроміцину для дорослих та дітей віком від 12 років становить 500 мг (1 таблетка) через кожні 24 години, при тяжких 
інфекціях дозу можна збільшити до 1000 мг  (2 таблетки) через кожні 24 години. Дітям віком до 12 років з масою тіла більше 8 кг зазвичай призначають добову дозу суспензії 15 мг/кг маси тіла, розподілену на два прийоми, запиваючи водою.  Побічні реакції. Найчастішими та загальними побічними реакціями при лікуванні 
кларитроміцином дорослих та дітей є біль у животі, діарея, нудота, блювання та спотворення смаку. Кларитроміцин може викликати функціональні кишково-шлункові розлади. Ці побічні реакції зазвичай незначно виражені та узгоджуються з відомим профілем безпеки макролідних антибіотиків.  Не існує суттєвої різниці у частоті цих 
побічних реакцій між групами пацієнтів, у яких були наявні або відсутні мікобактеріальні інфекції.   З обережністю застосовувати кларитроміцин із триазоламом, через ризик виникнення порушень з боку центральної нервової системи (наприклад сонливість та сплутаність свідомості). Побічні ефекти, що можуть виникнути при терапії 
кларитроміцином, класифіковано за системою органів: Інфекції та інвазії: целюліт1, кандидоз ротової порожнини, гастроентерит, інфекція3, вагінальна інфекція; псевдомембранозний коліт, бешихове запалення, еритразма. З боку крові і лімфатичної системи: лейкопенія, нейтропенія4, тромбоцитемія3, еозинофілія4, агранулоцитоз, 
тромбоцитопенія. З боку імунної системи: анафілактоїдні реакції1, гіперчутливість.  З боку метаболізму і харчування: анорексія, зниження апетиту, гіпоглікемія.  З боку психіки: безсоння, тривожність, нервозність3, скрикування3, психози, сплутаність свідомості, деперсоналізація, депресія, дезорієнтація, галюцинації, кошмарні 
сновидіння, манія.  З боку центральної нервової системи: дизгевзія (порушення смакової чутливості), головний біль, спотворення смаку, втрата свідомості, дискінезія1, запаморочення, сонливість, тремор, судоми, агевзія (втрата смакової чутливості), паросмія, аносмія, парестезія.  З боку органів слуху і лабіринту: запаморочення, 
погіршення слуху, дзвін у вухах, втрата слуху.  З боку серцевої системи: зупинка серця1, фібриляція передсердь, подовження інтервалу QT, екстрасистоли1, відчуття серцебиття,  піруетна шлуночкова тахікардія (torsades de pointes), шлуночкова тахікардія. З боку судин: вазодилатація, крововилив. З боку дихальної системи, органів грудної 
клітки та середостіння: астма1, носова кровотеча, емболія судин легені. З боку травної системи: діарея, блювання, диспепсія, нудота, біль у животі, езофагіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба2, гастрит, прокталгія2, стоматит, глосит, здуття живота, запор, сухість у роті, відрижка, метеоризм, гострий панкреатит, зміна кольору язика, 
зміна кольору зубів. З боку гепатобіліарної системи: відхилення від норми функціональних тестів печінки, холестаз4, гепатит4, підвищення рівня АЛТ, АСТ, ГГТ4, печінкова недостатність, холестатична жовтяниця, гепатоцелюлярна жовтяниця. З боку шкіри і підшкірної клітковини: висипання, гіпергідроз; бульозний дерматит1, свербіж, 
кропив'янка, макуло-папульозний висип3, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, медикаментозна шкірна реакція, що супроводжується еозинофілією та системними проявами (DRESS), акне, хвороба Шенляйна-Геноха. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: м’язові спазми, скелетно-м’язова 
ригідність, міалгія, рабдоміоліз (у деяких повідомленнях щодо виникнення рабдоміолізу кларитроміцин застосовували сумісно зі статинами, фібратами, колхіцином або алопуринолом), міопатія.  З боку нирок і сечовидільної системи: підвищення креатиніну крові, підвищення сечовини крові, ниркова недостатність, інтерстиціальний 
нефрит. Лабораторні дослідження: зміна співвідношення альбумін-глобулін1, підвищення рівня лужної фосфатази в крові, підвищення рівня лактатдегідрогенази в крові4, підвищення міжнародного нормалізованого співвідношення, збільшення протромбінового часу, зміна кольору сечі.
Інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату.
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