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■ Подiбний цефтриаксону спектр дiiта ефективнiсть1
•

2 

• Ефективна ерадикацiя найчастiших збудникiв
респiраторних захворювань Str. Pneumoniae, H. lnfluenzae1

•

2 

• Зручний прийом: 1 таблетка 200 мг 2 рази на добу4 

1. МЛ. Суворова, С.В.Яковлева Concilium Medicum. Инфекция и антимикробная 
терапия. 2002. Том 04(4).  2. Е.Н.Бачинская. Concilium Medicum. Инфекции и 
антимикробная терапия. 2004. Том 06(1). 3. Мапься на увазi ЕДиний 
цефподоксим вироблений в кра'iнi ЕС та дотсупний для продажу ааном на 
15.08.21, http:/ /www.drlz.com.ua. 4. Мапься на увазi при лiкуваннi: гострого 
бронхiту, загострення хронiчного бронхiту, бактерiально"I пневмонi'i та синуситу у 
дорослих та niдлiткiв з нормальною функцiЕю нирок згiдно з iнарукцi"I до 
медичного використання лiкарського засобу Цефма, http://www.drlz.com.ua. 

Коротка iнструкцiя дпя медичного застосування лiкарського засобу Цефма. 
Дiюча речовина: cefpodoxime. Лiкарська форма. Таблетки, вкритi плiвковою 
оболонкою. КодАТХJО1D D13. 
Показання. Лiкування iнфекцiй, спричинених чутливими до препарату 
збудниками: iнфекцii. ЛОР-органiв (включаючи синусит, тонзилiт, фарингiт); 
для лiкування тонзилiту i фарингiту цефподоксим призначають у разi 
хронiчно"i або рецидивно'i iнфекцi'i, а також у випадках вiдомо'i або 
пiдозрювано'i нечутливоаi збудника до широкозастосовуваних антибiотикiв; 
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iнфекцi"i дихальних шляхiв (включаючи гострий бронхiт, рецидиви або 
загоарення хронiчного бронхiту, бактерiальну пневмонiю); неускладненi iнфекцi"i 
верхнiх i нижнiх сечовивiдних шляхiв (включаючи гоарий пirnонефрит i циаит); 
iнфекцi"i шкiри та м'яких тканин (абсцеси, целюлiт, iнфiкованi рани, фурункули, 
фолiкулiт, паронiхiя, карбункули i виразки); неускпаднений гонококовий уретрит. 
Дiти. Таблетки призначають дiтям вiком вiд 12 рокiв по 1 00 мг 2 рази на добу. 
Категорiя вiдпуску. За рецептом. РП № UA/14864/01 /02. 
Лiкарськi засоби мають протипоказання та можуть викликати побiчнi реакцi"i. 
Для бiльш детально'! iнформацi"i дивiться iнарукцiю для медичного 
застосування лiкарського засобу. Перед застосуванням лiкарського засобу 
необхiдно проконсультуватись з лiкарем та обов'язково ознайомитися з 
iнструкцiЕю для медичного застосування. Ви можете повiдомити про побiчнi 
реакцП та/або вiдсутнiаь ефективностi лiкарського засобу предаавника заявника 
за телефоном, електронною адресою абаза допомогою сайту: +380 (44) 389 39 30 
(вартiаь дзвiнкiв згiдно з тарифами вашого оператора зв'язку), 
drugs_safety.ukraine@novat1is.com,www.sandoz.ua. ТОВ «Сандоз Укра"iна», м. Киi"в, 
пр. С. Бандери, 28-А (лiт.П. lнформацiя для спецiалiаiв сфери охорони здоров'я. 
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