


Нове рандомізоване контрольоване 
дослідження підтвердило ефективність 

АКТОВЕГІНУ у пацієнтів із  
атеросклеротичним ураженням 

артерій нижніх кінцівок1

АКТОВЕГІН

достовірно перевищив плацебо у збільшенні 
дистанції безбольової ходьби (ДБХ) через 2, 12 та 24 тижні 
у пацієнтів з ОААНК* стадії ІІВ за Фонтейном

досягнутий ефект зберігався і після закінчення лікування
протягом усього періоду спостереження
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Динаміка зміни ДБХ у групах (м)1

р=0.0360 р=0.0007 р=0.0010

1. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03469349 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03469349?term=actovegin&draw=2&rank=1  станом на 15 квітня 2021.

Режим дозування Актовегіну 1200 мг довенно 2 тижні, потім 1200 мг таб. 10 тижнів

Коротка інструкція для медичного застосування лікарського засобу АКТОВЕГІН (ACTOVEGIN®)
Діюча речовина. Депротеїнізований гемодериват із крові телят у вигляді Актовегіну концентрату. Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій, таблетки, вкриті оболонкою. Фармакотерапе-
втична група. Засоби, що впливають на травну систему і метаболічні процеси. Код АТХА16АХ. Показання. Лікування захворювань головного мозку судинного генезу, у тому числі 
постінсультних когнітивних порушень та деменції; лікування порушень периферичного (артеріального, венозного) кровообігу та їх ускладнень (артеріальна ангіопатія, венозна тро-
фічна виразка); лікування діабетичної полінейропатії. Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату. Гіперчутливість до будь-яких компонентів препарату або до препа-
ратів подібного складу. Декомпенсована серцева недостатність, набряк легень, олігурія, анурія є загальними протипоказаннями до інфузійної терапії, тому введення препарату у 
вигляді інфузій при цих станах протипоказане з огляду на можливу гіпергідратацію. Фармакологічні властивості Актовегіну: метаболічний, нейропротекторний та мікроциркуляторний 
эффекти. Інозитолфосфат-олігосахариди (ІФО), які входять до складу препарату Актовегін, відповідальні за покращення утилізації та поглинання кисню, а також за покращення енер-
гетичного метаболізму та поглинання глюкози. Побічні реакції. Нижче описані побічні реакції, які можуть виникати у пацієнтів у результаті застосування препарату Актовегін. Можливе 
виникнення анафілактоїдних (алергічних) реакцій, що можуть проявлятися:з боку імунної системи та шкіри – можливі реакції гіперчутливості, включаючи алергічні реакції, анафілактичні 
та анафілактоїдні реакції аж до розвитку анафілактичного шоку, підвищення температури тіла, озноб, ангіоневротичний набряк, гіперемія шкіри, шкірні висипання, свербіж, кропив’янка, 
підвищена пітливість, набряки шкіри та/або слизових оболонок, припливи жару, зміни у місці введення; з боку травного тракту – диспептичні явища, включаючи біль в епігастральній 
ділянці, нудоту, блювання, діарею; з боку серцево-судинної системи – біль у ділянці серця, збільшення частоти серцевих скорочень (тахікардія), задишка, акроціаноз, блідість шкіри, арте-
ріальна гіпотензія або гіпертензія; з боку дихальної системи – збільшення частоти дихання, відчуття стискання у грудній клітці, утруднене ковтання та/або дихання, біль у горлі, напад 
задухи; з боку нервової системи – головний біль, загальна слабкість, запаморочення, втрата свідомості, збудження, тремтіння (тремор), парестезії; з боку кістково-м’язової системи – біль 
у м’язах та/або суглобах, біль у попереку. Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці!Ка тегорія відпуску. 
За рецептом. Р.П. МОЗ України: № UA/11232/01/01; №UA/16098/01/01. Виробник: Таблетки, вкриті оболонкою - ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна (вторинне пакування з in-bulk фірми-виробника 
Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург, Німеччина). Розчин для ін’єкцій - ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна (пакування із форми in-bulk фірми-виробника Такеда Австрія ГмбХ, Австрія).

www.takeda.uaC-APROM/UA/AVG/0415

Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування лікарських засобів. Інформація для медичних і фармацевтичних 
працівників для розміщення у спеціалізованих виданнях для медичних закладів і лікарів, а також для розповсюдження на 
семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Повідомити про небажане явище, або про скаргу на якість лікар-
ського засобу Ви можете до TOB «Такеда Україна» за тел. (044) 390-09-09. Email: AE.Ukraine@takeda.com. 
Цей лист не є постійною розсилкою і було відправлено тому, що ви висловили інтерес до тематики під час бесіди з нашим 
представником по телефону.  Якщо ви не бажаєте більше отримувати пропозиції і / або інформаційні повідомлення, 
зв'яжіться з нами по телефону +380 44 390 09 09.

ТОВ «Такеда Україна», 03110, Київ, вул. Солом'янська, 11, БЦ Eleven, 2-й поверх, тел.: +380 44 390 09 09, факс: +380 44 390 29 29. 

плацебо Актовегін

*ОААНК – облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок
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1. Гіперчутливість до компонентів препарату.

Гіперчутливість до будь-яких компонентів препарату
тут так і лишилось дублювання. пропустили випадково
чи так і має бути?   [Iryna Guziychuk]



 - 2 - 

[no notes on this page]


