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0 Скорочена  інструкція для медичного застосування препарату ТОПІРОМАКС

Діюча речовина. Топірамат. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. 1 таблетка містить топірамату 25 мг або 100 мг. Фармакотерапевтична група. Протиепілептичні засоби. Фармакологічні властивості. Топірамат блокує натрієві канали і пригнічує 
виникнення повторних потенціалів дії на тлі тривалої деполяризації мембрани нейрона; підвищує активність γ-аміномасляної кислоти (ГАМК) у деяких підтипів ГАМК-рецепторів, а�також модулює активність самих ГАМК-рецепторів індукувати потік іонів хлору у нейрони, 
що свідчить про посилення топіраматом активності цього інгібіторного нейротрансмітера; перешкоджає активації каїнатом чутливості підтипу каїнат/АМПК (α-аміно-3-гідрокси-5-метилізоксазол-4-пропіонова кислота)-рецепторів до глутамату, не впливає на активність 
N-метил-D-аспартату (NMDA) щодо підтипу NMDA-рецепторів. Показання. Монотерапія для лікування дорослих та дітей віком від 6 років з парціальними епілептичними нападами з або без вторинно генералізованих нападів та з первинно генералізованими 
тоніко-клонічними нападами. Додаткова терапія для лікування дорослих та дітей віком від 2 років з парціальними епілептичними нападами з або без вторинно генералізованих нападів, або з первинно генералізованими тоніко-клонічними нападами та лікування при 
нападах, асоційованих із синдромом Леннокса-Гасто. Профілактика нападів мігрені у дорослих після ретельної оцінки можливостей альтернативного лікування. Топірамат не рекомендований для лікування гострих станів. Протипоказання. Підвищена чутливість до 
будь-якого компонента препарату. Профілактика мігрені у вагітних та жінок репродуктивного віку, якщо тільки вони не застосовують ефективні методи контрацепції. Побічні реакції. Назофарингіт, анемія, гіперчутливість, анорексія, зниження апетиту, депресія, 
брадифренія, безсоння, тривожність, сплутаність свідомості, дезорієнтація, порушення спонтанного мовлення, зміни настрою, запаморочення, головний біль, парестезії, сонливість, амнезія, погіршення пам’яті, зниження концентрації уваги, гіпогевзія, порушення 
координації, ністагм, дизартрія, диплопія, затуманення зору, розлади зору, біль у вухах, вертиго, порушення слуху, диспное, ринорея, диспепсичні явища, діарея, нудота, дискомфорт у животі, парестезія слизової оболонки порожнини рота, гастрит, алопеція, свербіж, 
висипання, артралгія, спазми м’язів, м’язові посмикування, м’язова слабкість, біль у м’язах грудної клітки, дизурія, нефролітіаз, часте сечовипускання, втомлюваність, астенія тощо. Категорія відпуску. За рецептом. Р. П. МОЗ України: №UA/9877/01/01, №UA/9877/01/02. 
Наказ МОЗ України № 537 від 01.08.2014. Виробник: ТОВ «Фарма Старт», Україна, 03124, м. Київ, бульвар В. Гавела, 8. ТОВ «Фарма Старт» входить до групи компаній Асіно (Швейцарія). Повна інформація знаходиться в інструкціях для медичного застосування 
препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних установ та лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
1. Stephen L.J., Sills G.J., Brodie M.J. Topiramate in refractory epilepsy: a prospective observational study. Epilepsia. 2000 Aug;41(8):977–80. 2. Pulman J. et al. Topiramate add-on for drug-resistant partial epilepsy (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. 
No.: CD001417. 3. Інструкція для медичного застосування препарату Топіромакс, Р. П. МОЗ України: №UA/9877/01/01, №UA/9877/01/02. Наказ МОЗ України № 537 від 01.08.2014. 4. Loder E. et al. Headache 2012; 52: 930–945. 5. Тижневик «Аптека», http://www.apteka.ua. 
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Швидко та ефективно 
позбавляє від нападу 
мігрені 1-3 

 

Доведена біоеквівалентність 
оригінальному ризатриптану 4  
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Скорочена інструкція для медичного застосування препарату РІЗОПТАН®

Діюча речовина: ризатриптан; 1 таблетка містить ризатриптану бензоату 14,53 мг у перерахуванні на ризатриптан 10 мг. Лікарська форма. Таблетки. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при мігрені. Селективні агоністи 5-НТ1-рецепторів серотоніну. Ризатриптан. Код АТХ N02C 

C04. Фармакологічні властивості. Ризатриптан селективно з високою афінністю зв’язується з рецепторами людини 5-HT1B і 5-HT1D. Терапевтична активність ризатриптану при лікуванні мігреневого головного болю може бути пояснена його агоністичним впливом на рецептори 5-HT1B та 5-HT1D 

екстрацеребральних інтракраніальних кровоносних судин, які, як вважається, розширюються під час нападу, і трійчастих сенсорних нервів, які іннервують їх. Активація рецепторів 5-HT1B та 5-HT1D може призвести до звуження інтракраніальних кровоносних судин, які викликають біль, і інгібування 

вивільнення нейропептиду, що веде до зниження запалення чутливих тканин і зменшення передачі центрального тригемінального больового сигналу. Показання. Невідкладна терапія фази головного болю при нападах мігрені, з аурою або без. Протипоказання. Гіперчутливість до ризатриптану або 

будь-якої допоміжної речовини. Одночасне застосування з інгібіторами моноаміноксидази (MAO) або застосування протягом двох тижнів з моменту припинення лікування інгібіторами MAO. Тяжка печінкова або тяжка ниркова недостатність. Порушення мозкового кровообігу або транзиторна ішемічна 

атака в анамнезі. Помірна або тяжка артеріальна гіпертензія, а також нелікована легка артеріальна гіпертензія. Встановлена хвороба коронарних артерій, у тому числі ішемічна хвороба серця (стенокардія, інфаркт міокарда в анамнезі або зафіксована безсимптомна ішемія), ознаки та симптоми 

ішемічної хвороби серця або стенокардія Принцметала. Захворювання периферичних кровоносних судин. Одночасне застосування ризатриптану і ерготаміну, похідних алкалоїдів ріжків (включаючи метисергід) або інших агоністів рецептора 5-HT1B/1D. Побічні реакції. Безсоння, запаморочення, 

сонливість, парестезія, головний біль, гіпестезія, зниження розумової активності, серцебиття, приливи, дискомфорт у глотці, нудота, сухість у роті, блювання, діарея, диспепсія, почервоніння, відчуття тяжкості, астенія/втома, біль у животі або грудях (розділ скорочено, для детальної інформації див. 

інструкцію для медичного застосування). Категорія відпуску. За рецептом. Р. П. МОЗ України: №UA/15160/01/01, Наказ МОЗ України від 18.05.2016 № 453. Виробник: ТОВ «Фарма Старт», Україна, 03124, м. Київ, бульвар В. Гавела, 8. ТОВ «Фарма Старт» та ТОВ «АСІНО УКРАЇНА» входять до групи 

компаній Асіно (Швейцарія). Повна інформація знаходиться в інструкціях для медичного застосування препаратів. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників, для розміщення в спеціалізованих виданнях для медичних установ та лікарів, і для розповсюдження на семінарах, конференціях, 

симпозіумах з медичної тематики.

1. Miguel J. ALainez. Rizatriptan in the treatment of migraine. Neuropsychiatr Dis Treat. 2006 Sep; 2(3): 247–259. 2. Becker W.J. Acute Migraine Treatment in Adults. Headache. 2015 Jun;55(6):778-93. 3. Evers S. et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine – revised report of an EFNS task force. European 

Journal of Neurology 2009,16: 968-981. 4. Bioequivalence Study code RIZ-FS-2015-06, Clin. Report Jun. 2015, Summary 46 p. 5. Тижневик «Аптека», www.apteka.ua. 
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Головний біль    чи    Мігрень1

Біль навкруги 
лоба

М’який тупий біль 
давлячого 
характеру 

Випадковий, не 
повертається

Зазвичай 
короткостроковий

Як правило, не 
супроводжу-
ється іншими 
симптомами 

Піддається 
лікуванню 
звичайними 
анальгетиками та 
відпочінком

Інтенсивного 
та пульсуючого 
характеру

Від 4 годин 
до 72 годин 

Супроводжується 
тошнотою та блю-
ванням

Миготіння 
світла або 
виникнення 
плям перед 
очима  

Біль, як 
правило  
однобічний

Часто 
повертається

Клінічна ситуація 1-я лінія терапії 
(рівень рекомендацій А)

    Помірний і виражений ступінь тяжкості мігрені ТРИПТАНИ

   Слабкий або помірний ступінь тяжкості мігрені  
та погана відповідь на неспецифічне лікування  
(НПЗЗ і/або анальгетики)

ТРИПТАНИ

Слабкий або помірний ступінь тяжкості мігрені 
без вираженого зниження працездатності 

НПЗЗ і/або анальгетки

Фармакотерапія 

Профілактичне лікування мігрені: 3

Мігрені:1

рекомендації EHF, 2007

рекомендації EFNS, 2009

    

   

Препарати 1-ї лінії (рівень рекомендацій А)

Група Препарат Дози, мг

Бета-блокатори
метопролол 50–200

пропранолол 40–240

Блокатори кальцієвих каналів флунаризин 5–10

Антиконвульсанти
вальпроат 50–1800

ТОПІРАМАТ 25–100

Профілактичне лікування мігрені повинно 
розглядатися у наступних ситуаціях:2

часті атаки (≥4 раз на місяць)

виникнення небажаних явищ при лікуванні нападів

протипокази до застосування  або надмірне використання засобів 
для купірування нападів:

≥10 днів на місяць для ерготаміну та його похідних, триптанів, 
опадів, комбінованих анальгетиків

≥15 днів на місяць для неопіоідних анальгетиків, ацетамінофену 
і НПЗЗ

напади значно порушують повсякденне життя пацієнтів, 
незважаючи на лікування нападів

уподобання пацієнта

1. European principles of management of common headache disorders in primary care T.J. Steiner1, K. Paemeleire2, R. Jensen3, D. Valade4, L. Savi5, M.J.A. Lainez6, H.-C. Diener7, P. Martelletti8 and E.G.M. 

Couturier9, Journal of Headache and Pain, 2007; 8 (supplement 1). 2. Аmerican Headache Society (2019) The American Headache Society Position Statement On Integrating New Migraine Treatments Into Clinical 

Practice. Headache, 59(1): 1–18. 3. Адаптовано з: Evers S. et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine – revised report of an EFNS task force. European Journal of Neurology 2009, 16: 968–981


