
таблетки по 250 мг № 14, 500 мг № 14
гранули для приготування суспензії
125 мг / 5 мл по 60 мл; 250 мг / 5 мл по 60 мл

Фромілід уно −
доведена ефективність
зі зручністю прийому
1 раз на добу1

-

Посилання: 1. Blatnik T, Lebar N. Clinical experience with clarithromycin prolonged-release (Fromilid uno) in the treatment of respiratory tract infections. Krka Med Farm 2014; 26 (38): 104–110. 
КРКА, товарна здравіл, д. д., Ново место, Республіка Словенія, 8000, м. Ново место, вул. Шмарьєшка цеста 6.
На території України звертатися: ТОВ «КРКА УКРАЇНА» вул. Старонаводницька, 13, секція В-Г, офіс 127, а/c 42, 01015, м. Київ. Тел.: +380 44 354-26-68, факс: +380 44 354-26-67, e-mail: info.ua@krka.biz, веб-сайт: www.krka.ua.P
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Єдність сили та розуму

кларитроміцин

кларитроміцин

Фромилид® уно.
Лікарська форма. Таблетки з модифікованим вивільненням. Склад: діюча речовина: кларитроміцин; 1 таблетка 
містить 500 мг. Фармакодинаміка. Кларитроміцин – напівсинтетичний антибіотик групи макролідів. 
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). Протипоказання. Підвищена чутливість до кларитро-
міцину або до інших макролідних антибіотиків чи до будь-яких інгредієнтів препарату. 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; з боку крові і лімфатичної системи; з боку імунної системи; з боку 
метаболізму і харчування; з боку психіки;  з боку центральної нервової системи; з боку органів слуху і лабіринту; 
з боку серцевої системи; з боку судин; з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння; з боку 
травної системи; з боку гепатобіліарної системи; з боку шкіри і підшкірної клітковини; з боку опорно-рухового 
апарату та сполучної тканини; з боку нирок і сечовидільної системи. Спосіб застосування та дози. Застосовува-
ти 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.  Звичайна тривалість лікування становить 

від 5 до 14 днів, за винятком лікування негоспітальної пневмонії і синуситів, які вимагають 6-14 днів терапії. 
Застосування для пацієнтів із нирковою недостатністю: цю форму препарату не застосовувати пацієнтам з 
тяжкою нирковою недостатністю  (кліренс креатиніну < 30 мл/хв), оскільки вона не дозволяє адекватно 
зменшити дозу. Таким пацієнтам застосовувати таблетки кларитроміцину негайного вивільнення (Фромілід, 
таблетки по 250 мг або по 500 мг). Для пацієнтів із нирковою недостатністю середньої тяжкості (кліренс 
креатиніну 30-60 мл/хв) дозу знижувати на 50 % до максимальної дози кларитроміцину – 1 таблетка пролонгова-
ної дії на добу. 

Фромілід®
Форма випуску та склад. Фромілід. Таблетки, вкриті плівковою оболочной; 1 таблетка містить 250 мг або 500 мг 
кларитроміцину. Фармакологічні властивості. Кларитроміцин - напівсинтетичний антибіотик групи 
макролідів. Фармакокінетика. Кларитроміцин добре абсорбується з шлунково-кишкового тракту. Біодоступ-
ність становить приблизно 55%. Показання. Інфекції нижніх дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія тощо.), 
інфекції верхніх дихальних шляхів (гострий синусит, тонзилофарингіт), інфекції шкіри і м’яких тканин, ерадикація 
H. pylori. Спосіб застосування та дози. Приймати всередину, не розжовуючи, запивати невеликою кількістю 
води незалежно від прийому їжі. Протипоказання. Підвищена чутливість до кларитроміцину або інших 
макролідних антибіотиків. Побічні реакції. Побічні явища можуть спостерігатися з боку: шлунково-кишкового 
тракту; шкіра та підшкірні тканини; імунної системи; нервової системи; слухового апарату; гепатобіліарної 
системи; нирок і сечовивідних шляхів; кістково-м’язової системи та сполучної тканини; системи крові та 
лімфатичної системи; серцево-судинної системи; метаболізму та травлення. Упаковка. 7 таблеток, вкритих 
плівковою оболонкою, у блістері, 2 блістери в картонній коробці. Категорія відпуску. За рецептом.

Наші знання та прагнення присвячені здоров’ю. Рішучість, наполегливість
та майстерність в поєднанні з єдиною метою � створення ефективних
та безпечних препаратів найвищої якості.

таблетки з пролонгованим
вивільненням по 500 мг № 5, №7


