
Довіра до препаратів KRKA — це довіра  
 до європейських інновацій і високої якості

Повна перемога
над бактеріями
з Левакселою1,2

Таблетки покриті плівковою 
оболонкою, 500 mg
Розчин для інфузії, 5 мг / мл

левофлоксацин

Примусимо  
їх здатися!

Леваксела – європейський 
левофлоксацин в Україні1

Склад: Таблетки, вкриті плівковою оболонкою: діюча речовина: левофлоксацин; 1 таблетка містить левофлоксацину 500 мг у 
вигляді левофлоксацину гемігідрату. Розчин для інфузій: 1 мл розчину містить 5 мг левофлоксацину у вигляді левофлоксацину 
гемігідрату. Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні засоби для системного застосування. Фторхінолони. Левофлокса-
цин. Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Левофлоксацин – це синтетичний антибактеріальний препарат із групи 
фторхінолонів. Механізм дії. Левофлоксацин, як антибактеріальний препарат з групи фторхінолонів, діє на комплекс ДНК-гірази 
та топоізомеразу ІV. Показання. Інфекції, спричинені чутливими до препарату мікроорганізмами: гострий бактеріальний си-
нусит; загострення хронічних бронхітів; негоспітальна пневмонія; ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин (для лікування 
вищевказаних інфекцій препарат Леваксела® слід застосовувати тільки тоді, коли вважається недоцільним вживання антибак-
теріальних засобів, які зазвичай рекомендують для початкового лікування цих інфекцій); ускладнені (зокрема пієлонефрити) та 
неускладнені (зокрема цистити) інфекції сечовивідних шляхів; хронічний бактеріальний простатит; легенева форма сибірської 
виразки: профілактика після контактів і лікування. Протипоказання. Підвищена чутливість до левофлоксацину, інших фтор-
хінолонів або будь-яких інгредієнтів препарату; епілепсія; пошкодження сухожиль, пов’язане із застосуванням фторхінолонів; 
дитячий вік; вагітність і період годування груддю. Спосіб застосування та дози. Препарат приймати 1 або 2 раз и на добу. Доза 
залежить від типу і тяжкості інфекції. Тривалість лікування залежить від перебігу хвороби. Діти. Левофлоксацин протипоказаний 
дітям (віком до 18 років), оскільки не виключено пошкодження суглобового хряща. Побічні реакції. Інфекції та інвазії; нечасто: 
грибкові інфекції, включаючи інфекції, спричинені грибками роду Candida. З боку кровоносної та лімфатичної систем; з боку імун-
ної системи; порушення обміну речовин і харчування; з боку психіки; з боку нервової системи; з боку органів зору; з боку органів 
слуху; з боку серцево-судинної системи: судинні розлади (артеріальна гіпотензія); з боку дихальної системи, органів грудної кліт-
ки та середостіння: задишка, бронхоспазм, алергічний пневмоніт; з боку травної системи: діарея, нудота, блювання, біль у животі, 
диспепсія, метеоризм, запор; з боку печінки і жовчовивідних шляхів: підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ/АСТ, лужна 
фосфатаза, ГГТ); з боку шкіри та підшкірних тканин: висип, свербіж, кропив’янка, гіпергідроз; з боку скелетно-м’язової системи 
та сполучної тканини; з боку сечовидільної системи: підвищення рівня креатиніну в крові; загальні розлади: астенія, лихоманка. 
Анафілактичні та анафілактоїдні реакції можуть іноді виникати навіть після введення першої дози препарату. Реакції слизових 
оболонок можуть іноді виникати навіть після введення першої дози препарату. До інших побічних ефектів, пов’язаних із застосу-
ванням фторхінолонів, належать приступи порфірії у хворих на порфірію. Категорія відпуску. За рецептом.

Повна інформація про лікарський засіб вказана в інструкції для медичного застосування. Розповсюджується на семінарах, кон-
ференціях і симпозіумах з медичної  тематики
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Посилання: 1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Леваксела. 2. Noel GJ. A Review of levofloxacin 
for the treatment of bacterial infections. Clinical Medicine: Therapeutics 2009;1: 433–58.
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Надійна активність 
проти широкого спектру 
збудників2

Можливість ступеневої  
терапії1

Наші знання та прагнення присвячені здоров’ю. Рішучість, наполегливість  
та майстерність в поєднанні з єдиною метою – створення ефективних  

та безпечних препаратів найвищої якості.
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