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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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Флюанксол 0,5 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Флюпентиксол 

 
Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати засіб, оскільки вона містить 
важливу для вас 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 «Флюанксол» та для чого він застосовується 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Флюанксол» 
3. Застосування лікарського засобу «Флюанксол» 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати лікарський засіб «Флюанксол» 
6. Вміст упаковки та інша інформація  
 
 
1. Що таке лікарський засіб «Флюанксол» та для чого він застосовується 
 
Як працює лікарський засіб «Флюанксол» 
«Флюанксол» містить діючу речовину флюпентиксол. «Флюанксол» належить до групи 
препаратів, які протидіють симптомам депресивного настрою.  
 
В яких випадках застосовують «Флюанксол» 
«Флюанксол» застосовують при психотичних розладах без депресивних розладах. 
«Флюанксол» також використовується в окремих випадках при депресивних розладах, крім 
психозу. 
 
 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Флюанксол» 
 
Коли не слід приймати лікарський засіб «Флюанксол» 
• якщо у вас алергія (гіперчутливість) на флюпентиксол або будь-який з інших інгредієнтів 

цього препарату (перелічені в розділі 6); 
• якщо у пацієнта спостерігається порушення свідомості незалежно від етіології (наприклад, 

алкогольне сп’яніння, барбітурати або опіати), серцево-судинний колапс, коматозний стан. 
«Флюанксол» не слід застосовувати пацієнтам із важкою депресією, наприклад пацієнтам, які 
потребують стаціонарного лікування, або пацієнтам, які проходять курс електросудомної терапії.  
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Попередження й заходи безпеки 
Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати «Флюанксол»: 
• якщо у вас порушено функції печінки; 
• якщо у вас в минулому були напади судом; 
• якщо у вас діабет (може знадобитися зміна лікування діабету); 
• якщо у вас є органічний мозковий синдром (стан, який може розвинутися внаслідок 

отруєння алкоголем або органічними розчинниками); 
• якщо у вас є фактори ризику, які можуть призвести до інсульту (наприклад, куріння, 

високий кров’яний тиск); 
• якщо у вас є гіпокаліємія або гіпомагніємія (занадто низький рівень калію або магнію в 

крові) або генетична схильність до таких відхилень; 
• якщо у вас є серцево-судинні захворювання; 
• якщо ви приймаєте інші нейролептики; 
• якщо ви більше збуджені або активні, оскільки препарат може посилити ці ефекти; 
• якщо у вас або когось із членів вашої родини в анамнезі були тромби у венах, оскільки 

тромби пов’язували із застосуванням подібних ліків. 
 
Діти і підлітки 
«Флюанксол» не рекомендований для лікування цієї групи пацієнтів. 
 
Думки про самогубство та погіршення вашої депресії або тривожного розладу 
Якщо ви перебуваєте в депресії або маєте тривожні розлади, іноді у вас можуть виникати думки 
про самопошкодження або самогубство. Ці симптоми або поведінка можуть посилитися на 
початку лікування антидепресантами, оскільки ці ліки зазвичай починають діяти протягом 2 
тижнів, іноді пізніше. 
 
Ці симптоми частіше виникають у: 
• пацієнтів з попередніми думками про самоушкодження або суїцид; 
• дорослих пацієнтів молодого віку. Інформація з клінічних випробувань показує підвищений 

ризик суїцидальної поведінки у дорослих віком до 25 років із психічними захворюваннями, 
які отримували антидепресанти. 

 
Якщо у вас у будь-який час виникають думки про самопошкодження або самогубство, негайно 
зверніться до свого лікаря або до лікарні. 
 

Вам може бути корисно сказати родичу або близькому другу, що ви перебуваєте в депресії або 
маєте тривожний розлад, і попросити їх прочитати цей листок-вкладиш. Ви можете попросити, 
щоб вас повідомили, коли помітять, що депресія або страхи поглибилися, або відбулися тривожні 
зміни в поведінці. 
 
Взаємодія лікарського засобу «Флюанксол» з іншими лікарськими засобами  
Повідомте лікаря або фармацевта про всі препарати, які приймає або нещодавно приймав пацієнт, 
а також про препарати, які пацієнт збирається приймати. 
 
Будь ласка, повідомте свого лікаря, якщо ви використовуєте будь-які з наступних ліків: 
• трициклічні антидепресанти; 
• гуанетидин та подібні препарати (знижують артеріальний тиск); 
• барбітурати (ліки, що викликають сонливість); 
• препарати для лікування епілепсії; 
• леводопа та подібні препарати (застосовуються для лікування хвороби Паркінсона); 
• метоклопрамід (засіб від шлунково-кишкових розладів); 
• піперазин (протипаразитарний препарат, що діє проти людських гостриків і аскарид); 
• ліки, що порушують водно-мінеральний баланс (занадто мало калію або магнію в крові); 
• ліки, які, як відомо, збільшують концентрацію «Флюанксол» в крові. 
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Одночасно з «Флюанксол» не можна приймати такі препарати: 
• препарати, що змінюють серцевий ритм (хінідин, аміодарон, соталол, дофетилід, еритроміцин, 

терфенадин, астемізол, гатифлоксацин, моксифлоксацин, цизаприд, літій); 
• інші нейролептики. 
 
Взаємодія лікарського засобу «Флюанксол» з їжею та алкоголем 
Лікарський засіб «Флюанксол» можна приймати незалежно від прийому їжі. 
 
«Флюанксол» може посилити седативну дію алкоголю, викликаючи відчуття сонливості. Під час 
прийому «Флюанксол» не рекомендується вживати спиртовмісні напої. 
 
Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність 
 
Якщо ви вагітні або годуєте груддю, підозрюєте, що можете бути вагітні або плануєте вагітність, 
зверніться за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат. 
 
Вагітність 
Зверніться за порадою до лікаря, перш ніж приймати цей препарат, якщо ви вагітні або годуєте 
груддю, або якщо ви підозрюєте, що можете бути вагітні або плануєте вагітність. 
 
«Флюанксол» не слід застосовувати під час вагітності, окрім випадків крайньої необхідності.  
 
Наступні симптоми можуть виникати у новонароджених дітей, матері яких застосовували 
«Флюанксол» у третьому триместрі (останні три місяці вагітності): тремтіння, ригідність та/або 
слабкість м’язів, сонливість, збудження, проблеми з диханням та труднощі з годуванням. Якщо у 
новонародженого з’явилися такі симптоми, зверніться до лікаря. 
 
Годування груддю 
Якщо ви годуєте груддю, проконсультуйтеся з лікуючим лікарем. «Флюанксол» не слід 
застосовувати жінкам, які годують груддю, оскільки невелика кількість препарату може 
виділятися в грудне молоко. 
 
Фертильність 
Дослідження на тваринах показують, що «Флюанксол» впливає на фертильність. Пацієнт повинен 
звернутися до лікаря за консультацією. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами 
Існує ризик сонливості та запаморочення після прийому «Флюанксол», особливо на початку. У 
таких випадках не керуйте автомобілем, не користуйтеся механізмами або будь-якими 
інструментами, доки ці симптоми не зникнуть. 
 
Лікарський засіб «Флюанксол» містить лактозу.  
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, тобто вважається «без вмісту 
натрію». 
 
 
3. Застосування лікарського засобу «Флюанксол» 
 
Завжди приймайте лікарський засіб «Флюанксол» згідно із вказівками лікаря. У разі сумнівів слід 
звернутися до лікаря або фармацевта.  
 
Рекомендована доза: 
Дорослі 
Звичайна початкова доза становить від 1 мг на добу. Через тиждень лікар може збільшити цю дозу 
до 2 мг на день. Максимальна доза становить 3 мг на добу. 
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Пацієнти похилого віку (понад 65 років) 
Звичайна початкова доза становить від 0,5 мг на добу. Через тиждень лікар може збільшити цю 
дозу до 1 мг на день. Максимальна доза становить 1,5 мг на добу. 
 
Застосування у дітей i підлітків 
«Флюанксол» не рекомендується застосовувати дітям та підліткам. 
 
Якщо у вас виникло враження, що дія препарату занадто сильна або занадто слабка, зверніться до 
лікаря. 
 
Спосіб застосування 
Таблетку слід проковтнути, запиваючи водою. Не розжовувати. 
 
«Флюанксол» зазвичай приймають одноразово вранці. 
Дози понад 2 мг на добу для дорослих (1 мг для пацієнтів літнього віку) слід  
розділити на дві дози, вранці та вдень. 
 
Тривалість лікування 
Як правило, відповідь на лікування лікарським засобом «Флюанксол» є швидкою. Якщо після 
прийому максимальної дози лікарського засобу «Флюанксол» протягом приблизно тижня немає 
покращення, лікар може прийняти рішення припинити це лікування. 
 
Тривалість курсу лікування визначає лікар. Лікування слід продовжувати стільки часу, скільки 
рекомендує лікар.  
Не змінюйте дозу препарату без консультації з лікарем. 
 
Передозування лікарського засобу «Флюанксол» 
Якщо ви підозрюєте, що вжили занадто велику кількість таблеток лікарського засобу 
«Флюанксол», негайно зверніться до лікаря або до найближчого відділення швидкої допомоги, 
навіть якщо у вас немає симптомів або ознак отруєння. Візьміть з собою упаковку лікарського 
засобу «Флюанксол». 
 
Внаслідок передозування можуть виникнути наступні побічні реакції: 
• сонливість; 
• втрата свідомості; 
• мимовільні рухи або ригідність м’язів; 
• судоми; 
• низький артеріальний тиск, слабкий пульс, прискорене серцебиття, блідість, неспокій; 
• підвищення або зниження температури; 
• зміни серцевого ритму, включаючи нерегулярне або уповільнене серцебиття, коли 

лікарський засіб «Флюанксол» застосовують у занадто високій дозі з ліками, які, як відомо, 
впливають на серце. 

 
Пропуск прийому лікарського засобу «Флюанксол» 
Просто прийміть наступну дозу в звичайний час.  
Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
 
Припинення застосування лікарського засобу «Флюанксол» 
Не припиняйте прийом лікарського препарату «Флюанксол», навіть якщо ви почуваєтеся краще, 
якщо ваш лікар не рекомендує це. 
 
Якщо у вас виникли сумніви щодо застосування препарату, проконсультуйтеся зі своїм лікарем 
або фармацевтом. 
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4. Можливі побічні реакції 
 
Як і будь-які ліки, лікарський засіб «Флюанксол» може викликати побічні реакції, хоча 
проявляються вони не у всіх. 
 
Якщо ви відчуваєте будь-який із описаних нижче симптомів, зверніться до свого лікаря  
або негайно зверніться у лікарню: 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати менше ніж в 1 зі 100 осіб): 
• мимовільні ритмічні рухи губ і язика; це може бути симптомом захворювання, яке 

називається пізня дискінезія. 
 
Дуже рідкісні побічні реакції (можуть виникати менше ніж в 1 з 10 000 осіб): 
• висока температура, незвичайна ригідність м’язів і порушення свідомості, особливо у 

зв’язку з пітливістю та прискореним серцебиттям; це можуть бути симптоми рідкісного 
захворювання під назвою злоякісний нейролептичний синдром, про який повідомлялося при 
застосуванні різних антипсихотичних препаратів; 

• пожовтіння шкіри та білків очей (жовтяниця), що може свідчити про пошкодження печінки; 
• тромби у венах, особливо в ногах (симптоми включають набряк, біль і почервоніння шкіри 

на ногах), які можуть рухатися через кровоносні судини до легенів, викликаючи біль у 
грудях і утруднене дихання 

 
Перелічені нижче побічні реакції є тяжчими та більш вираженими на початку лікування і 
більшість з них зникають при продовженні лікування: 
 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати більше ніж в 1 з 10 осіб): 
• сонливість, нездатність довго сидіти або стояти нерухомо (акатизія), мимовільні рухи 

(гіперкінезія), повільні або утруднені рухи (гіпокінезія); 
• відчуття сухості в роті. 
 

Часті побічні реакції (можуть виникнути рідше ніж в 1 з 10 осіб): 
• пришвидшене серцебиття (тахікардія), відчуття прискореного, посиленого або 

нерегулярного серцебиття (пальпітація); 
• тремтіння, повороти або повторювані рухи, або незвичне положення тіла через постійні 

скорочення м’язів (дистонія), запаморочення, головний біль; 
• порушення гостроти зору (розлад акомодації), порушення зору; 
• задишка і прискорене дихання (диспное);  
• підвищене слиновиділення (слинотеча), запор, блювання, проблеми з травленням або 

дискомфорт у верхній частині живота (порушення травлення), діарея; 
• порушення сечовипускання, затримка сечі; 
• підвищене потовиділення, свербіж; 
• болі у м'язах; 
• підвищення апетиту, збільшення ваги; 
• втома, відчуття слабкості (астенія); 
• безсоння, депресія, нервозність, збудження, зниження статевого потягу (зниження лібідо). 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати рідше ніж в 1 зі 100 осіб): 
• нерівномірність рухів (дискінезія), паркінсонізм, порушення мови, судоми; 
• напад компульсивного погляду з обертанням очних яблук; 
• біль у шлунку, нудота, гази; 
• висип, шкірні реакції внаслідок фотосенсибілізації (світлочутливості), дерматит; 
• ригідність м'язів; 
• зниження апетиту; 
• низький артеріальний тиск (гіпотонія), припливи; 
• порушення показників функції печінки; 
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• порушення еякуляції, еректильна дисфункція; 
• сплутаність свідомості. 

 
Рідкісні побічні реакції (можуть виникати рідше ніж в 1 з 1000 осіб): 
• низька кількість тромбоцитів (тромбоцитопенія), низька кількість нейтрофілів (нейтропенія), 

низька кількість лейкоцитів (лейкопенія), відсутність гранулоцитів у крові (агранулоцитоз); 
• підвищення рівня пролактину в крові (гіперпролактинемія); 
• підвищення рівня цукру в крові (гіперглікемія), порушення толерантності до глюкози; 
• гіперактивність (підвищена чутливість), гостра системна та тяжка алергічна реакція 

(анафілактична реакція); 
• збільшення молочних залоз у чоловіків (гінекомастія), надмірне утворення молока 

(галакторея); 
• аменорея; 
• зміни в ЕКГ (подовження інтервалу QT); 
• нерегулярне серцебиття (шлуночкова аритмія, у рідкісних випадках нерегулярне серцебиття 

(аритмія) може призвести до раптової смерті). 
 
Серед пацієнтів похилого віку з деменцією, які приймали нейролептики, було трохи більше 
летальних випадків, ніж серед тих, хто не приймав нейролептики. 
 
Якщо будь-який з побічних реакцій посилюється, або якщо ви помітили будь-які побічні реакції, 
не зазначені в цьому листку-вкладиші, повідомте про це свого лікаря або фармацевта. 
 
Повідомлення про побічні реакції 
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 ефекти 
можна повідомити безпосередньо: 
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 
Завдяки повідомленню про побічні реакції можна буде  отримати більше інформації про безпеку 
застосування цього лікарського засобу. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб «Флюанксол» 
 
Лікарський засіб слід зберігати в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. 
Термін придатності закінчується в останній день указаного місяця. 
 
Спеціальні рекомендації щодо зберігання засобу відсутні. 
 
Забороняється викидати ліки в каналізацію та побутові контейнери для сміття. Слід 
проконсультуватися з фармацевтом щодо утилізації ліків, які вже не використовуються. Такий 
підхід допоможе захистити довкілля. 
 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Склад лікарського засобу «Флюанксол» 
Діюча речовина – флюпентиксол. 
1 таблетка, вкрита оболонкою, містить 0,5 мг флюпентиксолу у вигляді флюпентиксолу 
дигідрохлориду. 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Допоміжні речовини:  
Ядро таблетки, вкритої оболонкою: бетадекс, лактози моногідрат, кукурудзяний крохмаль, 
гідроксипропілцелюлоза, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, тальк, 
гідрогенізована рослинна олія, магнію стеарат. 
Оболонка таблетки, вкрита оболонкою: шар покриття для оболонки: Opadry II 85F38027 Yellow: 
спирт полівініловий частково гідролізований, макрогол/ПЕГ 3350, тальк, діоксид титану (E171), 
жовтий оксид заліза (E172); захисний шар оболонки: макрогол/PEG6000.  
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу «Флюанксол» та вміст упаковки 
«Флюанксол» доступний у вигляді таблеток, вкритих оболонкою, по 0,5 мг. 
 
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 0,5 мг: круглі, двоопуклі, жовтого кольору з 
маркуванням FD. 
 
Упаковки по 50 або 100 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у блістерах або в контейнері з 
поліетилену високої щільності (HDPE) у картонній коробці. 
 
Не всі розміри упаковки можуть знаходитися у продажу. 
 
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: 12/2020. 


