
 
ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату
 

ПАНАВІР®
PANAVIR®

 
Склад:
діюча речовина: 1 суппзиторій містить 200 мкг Панавіру®;
допоміжні речовини: жир твердий, парафін, емульгатор Т-2.
 
Лікарська форма. Супозиторії ректальні.
 
Фармакотерапевтична група. Противірусні засоби для системного застосування. 
Код АТС J05A X.
 
Клінічні характеристики.
 Показання.
·      Герпесвірусні інфекції різної локалізації (у тому числі рецидивуючий генітальний
герпес, герпес зостер і офтальмогерпес).
·      Вторинні імунодефіцитні стани на тлі інфекційних захворювань.
·      Цитомегаловірусна інфекція, хронічні вірусні інфекції та інтерферонодефіцитні стани
у пацієнток зі звичним невиношуванням вагітності на етапі підготовки до вагітності.
·      Папіломавірусна інфекція (аногенітальні бородавки) у комплексній терапії.
·      Кліщовий енцефаліт, у комплексній терапії з метою зниження вірусного
навантаження й зняття неврологічної симптоматики (анізорефлексії, зниження
рефлексів, болючості місць виходу черепно-мозкових нервів, ністагму).
 
Протипоказання.
·      Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
·      Вагітність, період годування груддю.
·      Тяжка патологія нирок та селезінки.
·      Дитячий вік.
 
Спосіб застосування та дози. Препарат застосовують ректально.
Для лікування герпесвірусних інфекцій і кліщового енцефаліту Панавір® застосовують
по 1 супозиторію два рази з інтервалом 48 або 24 години. За необхідності через місяць
курс лікування можна повторити.
Для лікування цитомегаловірусної і папіломавірусної інфекції Панавір® застосовують
по 1 супозиторію три рази протягом першого тижня з інтервалом 48 годин і два рази
протягом другого тижня з інтервалом 72 години.
 
Побічні реакції. У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості.
 
Передозування. У поодиноких випадках при передозуванні можливе оборотне
порушення функції нирок та селезінки. Лікування симптоматичне.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат не застосовують вагітним. За необхідності застосування препарату в період
лактації необхідно припинити годування груддю.
 
Діти. Препарат не рекомендується застосовувати для лікування дітей (ефективність і

ЗАТВЕРДЖЕНО Сторінка 1 з 2. Видавник: Державний експертний центр МОЗ України

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com



безпечність не встановлені).
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або
роботі з  іншими механізмами. Не впливає.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не виявлено.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Панавір® – високомолекулярний полісахарид, який належить до класу гексозних
глікозидів (до складу якого входять глюкоза, рамноза, арабіноза, маноза, ксилоза,
галактоза, уронові кислоти).
Панавір® є противірусним та імуномодулюючим засобом. Препарат підвищує
неспецифічну резистентність організму і сприяє індукції інтерферону. Була
продемонстрована противірусна активність препарату щодо вірусів простого герпесу
типу І і ІІ та вірусу кліщового енцефаліту, а також протизапальна дія на моделі
експериментального ексудативного набряку.
Дослідження показали відсутність мутагенної, тератогенної, канцерогенної,
алергізуючої та ембріотоксичної дії.
Фармакокінетика.
Сучасні методи не дають можливості дослідити фармакокінетику препарату.
 
Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії білого з жовтуватим відтінком
кольору, конусоподібної або циліндричної форми, допускається наявність жовтувато-
сірих вкраплень, зі специфічним запахом.
 
Термін придатності. 3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці
при температурі від 2 °С до 10 °С.
 
Упаковка. По 5 супозиторіїв у стрипі; по 1 стрипу в картонній упаковці.
 
Категорія відпуску. За рецептом.
 
Виробник. ТОВ «ЛАНАФАРМ»,  вироблено на замовлення заявника ТОВ
«Національна Дослідницька Компанія», Російська Федерація.
 
Місцезнаходження. Російська Федерація, 127299, м.  Москва,  вул.  Клари Цеткін, 4;
301414, м. Чекалін, Тульська область, Суворівський район, вул. Набережна, 3.
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