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This is unofficial Ukrainian translation of the corresponding Polish Patient Information 
Leaflet for a medicinal products approved by the relevant Competent Authority and 
authorized for marketing in Poland. The translation into Ukrainian was prepared by 

Lundbeck as a courtesy to help Ukrainian-speaking patients. We make sure that the leaflet is 
always up to date. 

 
Please be aware that there can be differences between the Patient Information Leaflet 

approved in Poland or the EU and the Instruction for Medical Use approved in Ukraine. 
 
 
 
 
 

Це неофіційний український переклад відповідної польської інструкції для медичного 
застосування лікарського засобу, затвердженого відповідним компетентним органом і 

дозволеного для продажу в Польщі. Переклад українською мовою люб'язно надала 
компанія Lundbeck для допомоги україномовним пацієнтам. Ми дбаємо про те, щоб ви 

завжди мали доступ до актуальних версій інструкцій. 
 
  
 

Будь ласка, майте на увазі, що інструкція для пацієнта, затверджена в Польщі чи ЄС, 
та інструкція для медичного застосування, затверджена в Україні, можуть мати 

відмінності. 
 

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу  
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Сердолект 4 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Сердолект 12 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Сердолект 16 мг, таблетки, вкриті оболонкою 

 
сертиндол 

 
Перед застосуванням лікарського засобу слід ознайомитися з інструкцією, оскільки вона 
містить важливу для пацієнта інформацію. 
• Слід зберегти цю інструкцію, щоб у разі потреби мати можливість перечитати її. 
• У разі будь-яких сумнівів слід звернутися до лікаря або фармацевта.  
• Цей препарат призначається виключно конкретній людині. Забороняється передавати його 

іншим. Лікарський засіб може зашкодити іншій особі, навіть якщо в неї такі самі симптоми 
хвороби. 

• Якщо у пацієнта виникнуть будь-які побічні реакції, зокрема побічні реакції, не зазначені в цій 
інструкції, слід повідомити про це лікаря або фармацевта. Дивись пункт 4. 

 
 
Зміст листка-вкладиша: 
1. Що таке лікарський засіб «Сердолект» та для чого він застосовується 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Сердолект» 
3. Застосування лікарського засобу «Сердолект» 
4. Можливі побічні реакції 
5. Зберігання лікарського засобу «Сердолект»  
6. Вміст упаковки та інша інформація  
 
 
1. Що таке лікарський засіб «Сердолект» та для чого він застосовується 
 
«Сердолект» містить діючу речовину сертиндол і належить до групи антипсихотичних засобів. Він 
діє на нервові шляхи в певних областях мозку та допомагає виправити хімічний дисбаланс, який 
відповідає за симптоми захворювання. 
 
«Сердолект» використовується для лікування шизофренії у людей, в яких виявилися неефективними 
інші ліки. 
 
 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Сердолект» 
 
Не застосовуйте лікарський засіб «Сердолект» 
Якщо у вас  
• алергія на сертиндол або будь-який з інших інгредієнтів цього препарату (перелічених у розділі 

6) 
• якщо у вас нелікований низький рівень калію або магнію в крові 
• серйозні серцево-судинні захворювання 
• серйозні захворювання серця, такі як: 

• серцева недостатність з набряком тканин, викликаним надлишком рідини 
• збільшення серця 
• нерегулярне або повільне серцебиття 

• вроджений або набутий синдром подовженого інтервалу QT, який можна побачити на ЕКГ, або 
якщо аномальний серцевий ритм був виявлений у члена сім’ї 

• значні порушення функції печінки 
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• ви приймаєте ліки, які подовжують роботу шлуночків серця або впливають на певні ферменти 
цитохрому Р450 (див. розділ 2 «Сердолект» та інші лікарські засоби») 

 
Попередження й заходи безпеки 
Перш ніж приймати лікарський засіб «Сердолект», повідомте свого лікаря, якщо у вас були в 
минулому або наявні: 
• ваш вік 65 років або більше 
• блювання або діарея під час лікування лікарським засобом «Сердолект» 
• порушення функції печінки 
• хвороба Паркінсона 
• діабет або фактори ризику його виникнення  
• фактори ризику виникнення інсульту, такі як високий кров'яний тиск, попередній інсульт або 

інфаркт, діабет, високий рівень холестерину, деменція, куріння 
• якщо у вас або члена вашої родини є тромби, оскільки якщо ви або член родини приймаєте 

ліки, що використовуються для лікування шизофренії, це може бути пов’язано з утворенням 
тромбів  

• судоми 
• незвичні рухи рота та язика, які можуть бути ранніми симптомами розладу нервової системи, 

що називається пізньою дискінезією 
• висока температура, незвичайна ригідність м’язів та зміни свідомості, особливо при 

потовиділенні та прискореному серцебитті. Це можуть бути симптоми рідкісного, але 
серйозного захворювання, яке називається злоякісним нейролептичним синдромом. 

 
На початку прийому лікарського засобу «Сердолект», ви можете відчути запаморочення, наприклад 
коли встаєте з ліжка. Ваш лікар зменшить цей ризик, розпочавши лікування з низької дози та 
поступово збільшуючи її протягом кількох тижнів. Зазвичай ці симптоми зникають після певного 
часу прийому лікарського засобу «Сердолект». 
 
Контроль до та під час лікування 
Перед початком прийому лікарського засобу «Сердолект» і під час лікування ваш лікар проведе такі 
обстеження, як: 
• ЕКГ активності шлуночків для перевірки подовження інтервалу QT. 

Це обстеження буде повторено через 3 тижні лікування або коли добова доза сертиндолу 
становитиме 16 мг. Під час підтримуючого лікування це обстеження слід проводити кожні 3 
місяці. Крім того, до та після збільшення дози буде проведено ЕКГ. Це також стосується змін у 
застосуванні інших лікарських засобів, які можуть впливати на рівень сертиндолу в крові. 

• аналіз рівня калію і магнію в крові. 
• якщо ваші рівні калію або магнію низькі, ваш лікар почне лікування, щоб виправити це. Не 

приймайте лікарський засіб «Сердолект», якщо у вас нелікований низький рівень калію або 
магнію в крові. 
Зверніться до лікаря у разі блювання, діареї, електролітних порушень або прийому ліків, що 
посилюють виділення води. Ваш лікар може перевірити кількість калію у вашій крові. 

• контроль артеріального тиску. 
 
Діти та підлітки (віком до 18 років) 
«Сердолект» не слід застосовувати цій віковій групі через відсутність даних. 
 
«Сердолект» та інші лікарські засоби 
Повідомте свого лікаря або фармацевта про всі препарати, які ви приймаєте або нещодавно 
приймали, а також про будь-які препарати, які ви плануєте приймати. 
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Лікарський засіб «Сердолект» не слід застосовувати разом із такими лікарськими засобами, які 
можуть впливати на роботу серця або печінки, як: 
• деякі ліки для лікування проблем серцевого ритму, такі як хінідин, аміодарон, соталол, 

дофетилід 
• деякі ліки, які використовуються для лікування психічних захворювань, наприклад тіоридазин 
• деякі лікарські засоби для лікування бактеріальних інфекцій із групи макролідних антибіотиків, 

що містять діючу речовину, назва якої закінчується суфіксом «міцин», наприклад еритроміцин, 
кларитроміцин 

• деякі лікарські засоби для лікування бактеріальних інфекцій з групи хінолонових антибіотиків, 
що містять діючу речовину, назва якої закінчується суфіксом «оксацин», наприклад 
гатифлоксацин, моксифлоксацин 

• ліки, що приймаються перорально для лікування грибкових інфекцій, наприклад, кетоконазол, 
ітраконазол 

• деякі ліки від ВІЛ-інфекції, які містять діючу речовину з назвою, яка закінчується на «навір», 
наприклад, індинавір 

• деякі ліки, що використовуються для лікування алергії, наприклад, терфенадин, астемізол 
• цизаприд: лікарський засіб, що використовується для лікування розладів шлунка та (або) 

кишечника 
• літій: препарат, який використовується для лікування депресії та психічних захворювань 
• деякі ліки, які використовуються для лікування високого кров’яного тиску та серцевих 

захворювань, так звані блокатори кальцієвих каналів, наприклад, дилтіазем, верапаміл 
• циметидин: препарат, який використовується для зниження кислотності шлунка 
 
Інші ліки, які можуть впливати на ефективність лікарського засобу «Сердолект» (і навпаки): 
• ліки для лікування хвороби Паркінсона, які називаються агоністами дофаміну 
• деякі ліки, які використовуються для лікування депресії та тривожних розладів, такі як 

флуоксетин, пароксетин 
• рифампіцин: препарат, який використовується для лікування туберкульозу або деяких інших 

інфекцій 
• карбамазепін, фенітоїн, фенобарбітал: препарати для лікування епілепсії 
• зневоднювальні препарати, які знижують кількість калію в крові 
 
Застосування лікарського засобу «Сердолект» з їжею, напоями та алкоголем 
Уникайте вживання алкоголю під час лікування лікарським засобом «Сердолект», навіть якщо 
очікується, що алкоголь не вплине на дію препарату. 
 
Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність 
 
Вагітність  
Не рекомендується вживати лікарський засіб «Сердолект», якщо ви вагітні. 
 
У новонароджених дітей, матері яких застосовували лікарський засіб «Сердолект» в останньому 
триместрі (останні три місяці вагітності), можуть виникнути такі симптоми:  
• тремор 
• ригідність та (або) слабкість м’язів 
• сонливість 
• надмірна активність 
• проблеми з диханням 
• труднощі з годуванням 
Зверніться до свого лікаря, якщо у вашої дитини виникли будь-які з перерахованих вище симптомів. 
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• Годування груддю 
Ви не повинні використовувати лікарський засіб «Сердолект» під час годування груддю, якщо ваш 
лікар не вважає це абсолютно необхідним. У разі необхідності лікування слід розглянути питання про 
припинення годування груддю, оскільки лікарський засіб «Сердолект» виділяється з грудним 
молоком. 
 
• Фертильність 
Лікарський засіб «Сердолект» може викликати побічні реакції, які можуть вплинути на сексуальну 
активність і фертильність (див. розділ 4 «Можливі побічні реакції»). 
Цей вплив є зворотним. При проблемах, пов'язаних зі статевим життям, необхідно звернутися до 
лікаря. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами 
Навіть якщо лікарський засіб не викликає у вас сонливості, не керуйте автомобілем і не керуйте 
механізмами, доки не дізнаєтеся про вплив лікарського засобу «Сердолект» на вас. 
 
Лікарський засіб «Сердолект» містить лактозу та натрій 
Якщо у вас діагностовано непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж 
приймати цей препарат. 
 
Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію у кожній таблетці, вкритій оболонкою, тобто 
вважається «без вмісту натрію». 
 
 
3. Застосування лікарського засобу «Сердолект» 
 
Завжди використовуйте лікарський засіб «Сердолект» точно відповідно до вказівок лікаря або 
фармацевта. У разі виникнення сумнівів зверніться до лікаря або фармацевта. 
 
Рекомендована доза становить 
• початкова доза: 1 таблетка лікарського засобу «Сердолект» 4 мг 1 раз на добу 

Кожні 4-5 днів дозу збільшують на 1 таблетку лікарського засобу «Сердолект» 4 мг до 
досягнення підтримуючої дози. 

• підтримуюча доза: 1 таблетка лікарського засобу «Сердолект» 12 мг 1 раз на добу до дози 20 мг 
1 раз на добу. 

• максимальна доза: 2 таблетки лікарського засобу «Сердолект» 12 мг 1 раз на добу, що можна 
застосовувати лише у виняткових випадках. 

 
Пацієнти віком понад 65 років 
Загалом дози підвищуються лікарем протягом більш тривалого періоду, ніж зазвичай. Ваш лікар 
може також призначити нижчу підтримуючу дозу, ніж зазвичай рекомендовано. 
 
Пацієнти з печінковою недостатністю  
Якщо у вас діагностовано легку або помірну печінкову недостатність, лікар може спостерігати за 
вами більш ретельно та збільшувати дозу протягом більш тривалого періоду часу. Ваш лікар може 
також призначити нижчу підтримуючу дозу, ніж зазвичай рекомендовано. 
 
Лікарський засіб «Сердолект» не слід застосовувати пацієнтам із тяжкою печінковою недостатністю. 
 
Пацієнти з порушенням функції нирок  
Пацієнти з проблемами нирок можуть приймати лікарський засіб «Сердолект» у звичайних дозах. 
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Дозування після попереднього прийому інших антипсихотичних засобів 
Лікування сертиндолом можна розпочати згідно з рекомендованою схемою визначення дози з 
одночасним припиненням інших пероральних антипсихотичних засобів. Пацієнтам, які лікуються 
антипсихотичними засобами пролонгованої дії (депо), першу дозу сертиндолу слід ввести замість 
наступної ін’єкції препарату у формі депо. 
 
Спосіб застосування 
Приймайте таблетки цілими, запиваючи склянкою води, щодня в один і той же час. Таблетку можна 
приймати незалежно від прийому їжі. 
 
Тривалість лікування  
Приймайте таблетки стільки часу, скільки рекомендує лікар. 
 
Ніколи не змінюйте дозу ліків без попередньої консультації з лікарем. 
Якщо ви хочете припинити прийом препарату, зверніться до розділу 3 «Припинення прийому 
лікарського засобу «Сердолект». 
 
Передозування лікарського засобу «Сердолект» 
У цьому випадку негайно зверніться до лікаря або до приймального покою найближчої лікарні. Ви 
повинні зробити це, навіть якщо у вас не виникло жодних симптомів. Симптоми передозування: 
• підвищена стомлюваність 
• невиразна мова 
• прискорене серцебиття 
• низький артеріальний тиск 

 
У разі пропуску прийому лікарського засобу «Сердолект» 
Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
Якщо ви пропустили щоденну дозу лікарського засобу «Сердолект», зверніться до лікаря. Ваш лікар 
порадить вам, як правильно відновити лікування. 
 
Припинення прийому лікарського засобу «Сердолект» 
Не припиняйте прийом лікарського засобу «Сердолект» без схвалення лікаря, навіть якщо ви 
почуваєтеся краще. Захворювання може тривати певний час. Якщо лікування припинити занадто 
рано, симптоми захворювання можуть повернутися. Також можуть виникнути т.зв. мимовільні рухи. 
 
Ваш лікар порадить вам, коли і як припинити лікування, щоб уникнути небажаних симптомів. Якщо 
ви раптово припините прийом лікарського засобу «Сердолект», у вас можуть виникнути симптоми 
відміни, такі як:  
• нудота, блювання 
• пітливість 
• проблеми зі сном 
 
Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до свого 
лікаря або фармацевта. 
 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і будь-які ліки, цей лікарський засіб може викликати побічні реакції, хоча проявляються вони не у 
всіх. 
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Негайно зверніться до свого лікаря або до найближчої лікарні швидкої допомоги, якщо у вас 
виникли будь-які побічні реакції, перелічені в наступних чотирьох пунктах: 
 
Не дуже часті побічні реакції (можуть виникати у менш ніж в 1 зі 100 осіб) 
• дуже швидке, нерівномірне або сильне серцебиття, запаморочення, непритомність, задишка або 

біль у грудях.  
Ці симптоми можуть вказувати на розвиток небезпечного для життя порушення серцевого 
ритму під назвою «Torsade de pointes». 

• неконтрольовані рухи, особливо губ, язика або кінцівок. Це може свідчити про розлад нервової 
системи, який називається пізньою дискінезією. 

 
Рідкісні побічні реакції (можуть виникати у менш ніж в 1 зі 1000 осіб): 
• поєднання високої температури, прискореного дихання, потовиділення, ригідності м’язів і 

сонливості. Ці симптоми можуть вказувати на розвиток небезпечного для життя нервового 
розладу під назвою злоякісний нейролептичний синдром. 

 
Частота виникнення невідома (неможливо оцінити за наявними даними): 
• утворення тромбів у венах, особливо в ногах (симптоми включають набряк, біль і почервоніння 

кінцівок), які можуть рухатися по кровоносних судинах до легенів, викликаючи біль у грудях і 
утруднене дихання.  

 
Інше побічні реакції можуть виникати з наступною частотою: 
 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати у більше ніж 1 з 10 осіб) 
• запалення всередині носа, яке викликає чхання, свербіж, нежить і закладеність носа 
• відсутність еякуляції 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати у менш ніж в 1 з 10 осіб) 
• запаморочення або раптове запаморочення через падіння артеріального тиску при вставанні; 
• сухість у роті; 
• збільшення ваги; 
• задишка; 
• набряк рук або ніг; 
• дивні відчуття на шкірі, такі як поколювання шпильками або голками; 
• зменшення об’єму еякуляту; 
• імпотенція; 
• зміни електричної активності серця (так званий «довгий інтервал QT»). Подовжений інтервал 

QT може викликати такі симптоми, як посилене серцебиття та непритомність;  
• еритроцити та лейкоцити в сечі.  
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати у менш ніж в 1 зі 100 осіб) 
• підвищення рівня цукру в крові; 
• підвищення рівня гормону пролактину в крові; 
• спонтанне виділення молока із грудних сосків; 
• судоми, непритомність. 

 
Вагітність, післяпологовий та перинатальний періоди 
Дивіться розділ 2 для інформації про можливі побічні реакції, пов’язані з вагітністю, годуванням 
груддю та фертильністю. 
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Повідомлялося про незначне збільшення летальних випадків у пацієнтів літнього віку з деменцією, 
які приймали нейролептики, порівняно з тими, хто не отримував нейролептики.  
 
Якщо виникнуть будь-які побічні ефекти, включно з будь-якими побічними ефектами не вказаними в 
листку-вкладиші, слід звернутись до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції можна 
безпосередньо повідомляти в Департамент моніторингу побічних реакцій на лікарські засоби при 
Управлінні реєстрації лікарських засобів, медичних виробів і біоцидних продуктів: 
Al. Jerozolimskie 181C  
02-222 Warszawa Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Веб-сторінка: https://smz.ezdrowie.gov.pl  
Про побічні реакції також можна повідомити відповідальному суб’єкту. 
Завдяки повідомленню про побічні реакції можна буде  отримати більше інформації про безпеку 
застосування цього лікарського засобу. 
 

 
5. Як зберігати лікарський засіб «Сердолект» 
 
Зберігати в недоступному для дітей місці і поза полем зору дітей. 
 
Забороняється застосовувати лікарський засіб «Сердолект» після завершення терміну придатності, 
зазначеного на картонній коробці. Термін придатності закінчується в останній день указаного місяця. 
 
Зберігати в оригінальній зовнішній упаковці для захисту від світла.  
 
Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери для побутових відходів. Запитайте 
свого фармацевта,що робити з ліками, які більше не потрібні. Такий підхід допоможе захистити 
довкілля. 
 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу «Сердолект» 
• Діюча речовина - сертиндол (sertindolum). 
 
Кожна таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 4 мг, 12 мг або 16 мг сертиндолу. 
 
Допоміжні речовини: 
• кукурудзяний крохмаль  
• моногідрат лактози 
• гідроксипропілцелюлоза  
• мікрокристалічна целюлоза  
• кроскармелоза натрію  
• стеарат магнію 
• макрогол 400 
• діоксид титану 

Сердолект 4 мг: оксид заліза жовтий 
Сердолект 12 мг: оксид заліза жовтий, оксид заліза червоний 
Сердолект 16 мг: оксид заліза червоний 

 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Зовнішній вигляд і вміст лікарського засобу «Сердолект» 
Лікарський засіб «Сердолект» представлений у вигляді таблеток, вкритих оболонкою, що містять 4 
мг, 12 мг або 16 мг сертиндолу відповідно. 
 
Опис 
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 4 мг, овальні, жовтого кольору, двоопуклі, з маркуванням 
«S4» з одного боку. 
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 12 мг, овальні, бежевого кольору, двоопуклі, з 
маркуванням «S12» з одного боку. 
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 16 мг, овальні, темно рожевого кольору, двоопуклі, з 
маркуванням «S16» з одного боку. 
 
Доступна упаковка: 
Таблетки, вкриті оболонкою, по 4 мг: випускаються в упаковках по 30 таблеток у трьох блістерах по 
10 таблеток. 
 
Таблетки, вкриті оболонкою, 12 мг, 16 мг: випускаються в упаковках по 28 таблеток у двох блістерах 
по 14 таблеток. 
 
У продажу можуть бути доступні не всі різновиди упаковок. 
 
Відповідальний суб’єкт та виробник 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
DK-2500 Valby 
Данія 
 
Для отримання детальнішої інформації слід звернутися до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення. 
 
Польща 

Lundbeck Poland Sp. z o. o.  
Marszałkowska 142 
00-061 Warszawa 
Тел.: + 48 22 626 93 00 
Факс: + 48 22 626 93 01 
 
Дата останнього оновлення інструкції: 02/2021. 


