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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. 
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Інструкція для медичного застосування лікарського засобу 
 

Селінкро 18 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
налмефен 

 
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 лікарський засіб призначено конкретній особі. Забороняється передавати його 

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

• Якщо в 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 
1. Що таке лікарський засіб «Селінкро» та для чого він застосовується 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Селінкро»  
3. Як застосовувати лікарський засіб «Селінкро» 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати лікарський засіб «Селінкро» 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке лікарський засіб «Селінкро» та для чого він застосовується 
 
Лікарський засіб «Селінкро» містить активну речовину налмефен. 
 
Лікарський засіб «Селінкро» застосовують для зниження споживання алкоголю у дорослих 
пацієнтів із алкогольною залежністю та продовженням значного споживання алкоголю 
протягом 2 тижнів після першої консультації з лікарем. 
 
Алкогольна залежність виникає, коли людина фізично або психічно залежить від вживання 
алкоголю. 
 
Значне вживання алкоголю визначається як вживання понад 60 г чистого алкоголю на день для 
чоловіків і понад 40 г чистого алкоголю на день для жінок. Наприклад, пляшка вина (750 мл; 
12% об./об. алкоголю) містить приблизно 70 г алкоголю, а пляшка пива (330 мл; 5% об./об. 
алкоголю) містить приблизно 13 г алкоголю. 
 
Лікуючий лікар призначив лікарський засіб «Селінкро», оскільки пацієнт не зміг зменшити 
кількість алкоголю, який він споживав._ Лікуючий лікар надасть пацієнту адекватну 
мотиваційну підтримку, щоб переконатися, що пацієнт дотримується рекомендацій щодо 
лікування і таким чином зменшив споживання алкоголю. 
 
Лікарський засіб «Селінкро» працює, впливаючи на процеси в мозку, які відповідають за вашу 
потребу постійно пити. 
 
Надмірне вживання алкоголю підвищує ризик проблем зі здоров’ям і соціальних проблем. 
Лікарський засіб «Селінкро» може допомогти вам зменшити кількість споживаного алкоголю 
та підтримувати споживання алкоголю на зниженому рівні. 
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2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Селінкро» 
 
Коли не слід приймати лікарський засіб «Селінкро»: 
• якщо у вас алергія на налмефен або будь-який з інших інгредієнтів цього препарату 

(перелічені в розділі 6); 
• якщо ви приймаєте ліки, що містять опіоїди, наприклад метадон, бупренорфін або 

знеболюючі засоби (такі як морфін, оксикодон або інші опіоїди); 
• якщо ви залежні або нещодавно були залежні від опіоїдів. Ви можете відчувати гострі 

симптоми відміни опіоїдів (такі як нудота, блювання, тремор, пітливість і неспокій); 
• якщо у вас розвиваються симптоми відміни опіоїдів або підозрюються симптоми відміни 

опіоїдів; 
• у вас наявна ниркова або печінкова недостатність; 
• якщо у вас є або нещодавно були кілька симптомів алкогольної абстиненції (наприклад, 

видіння, слухові галюцинації або відчуття речей, яких немає, судоми та тремтіння). 
 
Попередження й заходи безпеки 
Перед застосуванням лікарського засобу «Селінкро» слід проконсультуватися з лікарем або 
фармацевтом. Повідомте лікаря про будь-які основні захворювання, наприклад депресію, 
судоми, захворювання печінки або нирок. 
 
Якщо ви та ваш лікар вирішили, що найближчою метою лікування є абстиненція (повне 
припинення вживання алкоголю), вам не слід приймати лікарський засіб «Селінкро», оскільки 
лікарський засіб «Селінкро» використовується для зменшення споживання алкоголю. 
 
Якщо вам потрібна екстрена медична допомога, повідомте свого лікаря, що ви приймаєте 
лікарський засіб «Селінкро». Застосування лікарського засобу «Селінкро» може вплинути на 
вибір вашим лікарем екстреного лікування. 
 
Якщо ви збираєтеся зробити операцію, поговоріть зі своїм лікарем принаймні за 1 тиждень до 
операції. Може знадобитися тимчасово припинити лікування лікарським засобом «Селінкро». 
 
Якщо ви відчуваєте відчуженість від свого тіла, чуєте або бачите речі, яких немає, і ці стани 
повторюються протягом кількох днів, припиніть прийом лікарського засобу «Селінкро» та 
зверніться до лікаря. 
 
Прийом налмефену не знижує підвищений ризик суїциду у пацієнтів, які зловживають 
алкоголем і наркотиками, з депресією або без неї. 
 
Якщо вам 65 років або більше, поговоріть зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж 
приймати лікарський засіб «Селінкро».  
 
Діти та підлітки 
Лікарський засіб «Селінкро» не слід застосовувати дітям або підліткам віком до 18 років, 
оскільки лікарський засіб «Селінкро» не вивчався у цій віковій групі. 
 
Взаємодія лікарського засобу «Селінкро» з іншими лікарськими засобами 
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
останнім часом, а також про ліки, які пацієнт планує приймати. Слід бути обережними, якщо ви 
приймаєте разом із лікарським засобом «Селінкро» такі ліки: диклофенак (протизапальний 
препарат, який використовується для лікування, наприклад, м’язового болю), флуконазол 
(антибіотик, який використовується для лікування певних типів мікозів), омепразол (засіб, який 
використовується для зменшення кількості кислоти в шлунку) або рифампіцин (антибіотик, що 
використовується для лікування захворювань, викликаних певними видами бактерій). 
 
Якщо ви приймаєте ліки, що містять опіоїди, ефекти цих ліків будуть знижені або ці ліки не 
будуть працювати взагалі, якщо приймати їх одночасно з лікарським засобом «Селінкро». До 
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цих ліків належать певні види засобів від кашлю та застуди, певні ліки від діареї або сильні 
знеболюючі. 
 
Взаємодія лікарського засобу «Селінкро» з їжею та алкоголем 
Лікарський засіб «Селінкро» не запобігає алкогольній інтоксикації. 
 
Вагітність та годування груддю 
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. 
 
Невідомо, чи безпечно застосовувати лікарський засіб «Селінкро» під час вагітності та 
годування груддю. 
 
Не рекомендується вживати лікарський засіб «Селінкро», якщо ви вагітні.  
 
Якщо ви годуєте груддю, ви та ваш лікар повинні прийняти рішення щодо припинення 
годування груддю або припинення лікування лікарським засобом «Селінкро», беручи до уваги 
користь від годування груддю для дитини та користь від терапії для матері. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами 
На початку лікування лікарським засобом «Селінкро» можуть виникати такі побічні ефекти, як 
розлади уваги, розлади зору, нездужання, нудота, запаморочення, сонливість, безсоння та 
головний біль. Більшість цих побічних ефектів були легкими або помірними, виникали на 
початку лікування та тривала від кількох годин до кількох днів. Ці побічні ефекти можуть 
вплинути на вашу ефективність під час керування автомобілем або виконання будь-якої 
діяльності, яка потребує пильності, включаючи роботу з механізмами. 
 
Лікарський засіб «Селінкро» містить лактозу 
Якщо у вас була діагностована непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем 
перед прийомом препарату. 
 
 
3. Як застосовувати лікарський засіб «Селінкро» 
 
Цей лікарський засіб, слід завжди застосовувати згідно із вказівками лікаря або фармацевта. У 
разі сумнівів слід звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Яку дозу приймати 
• Рекомендована доза становить одну таблетку на день у дні, коли у вас існує ризик 

вживання алкоголю. 
• Максимальна доза – одна таблетка на добу. 
 
Як і коли приймати препарат 
Лікарський засіб «Селінкро» призначений для перорального застосування. 
• Прийміть таблетку за 1-2 години до початку вживання алкоголю. 
• Проковтніть таблетку цілою, не подрібнюйте її та не розділяйте, оскільки лікарський засіб 

«Селінкро» може викликати сенсибілізацію шкіри при прямому контакті зі шкірою. 
• Лікарський засіб «Селінкро» можна приймати незалежно від прийому їжі. 
• Ви можете очікувати, що зможете зменшити споживання алкоголю протягом першого 

місяця після початку лікування лікарським засобом «Селінкро». 
• Ваш лікар проводитиме регулярні огляди, наприклад, щомісяця після початку лікування 

лікарським засобом «Селінкро»; частота візитів залежатиме від прогресу лікування. 
Пацієнт і лікар вирішують, як продовжити лікування. 
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Передозування лікарського засобу «Селінкро» 
Якщо ви вважаєте, що прийняли забагато таблеток лікарського засобу «Селінкро», зверніться 
до свого лікаря або фармацевта. 
 
У разі пропуску прийому лікарського засобу «Селінкро» 
Якщо ви не прийняли лікарський засіб «Селінкро» і почали вживати алкоголь, слід якомога 
швидше прийняти одну таблетку препарату. 
 
Якщо ви припинили приймати лікарський засіб «Селінкро»  
Після припинення лікування лікарським засобом «Селінкро» протягом кількох днів ви можете 
бути менш чутливими до дії ліків, що містять опіоїди.  
 
Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього засобу, 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. 
 
Повідомлялося про кілька випадків побічних ефектів, таких як видіння, слухові галюцинації або 
відчуття речей, яких немає, або відчуття відокремленості від свого тіла, але частоту цих 
побічних ефектів неможливо оцінити за наявними даними. 
 
Побічні ефекти, про які повідомлялося при застосуванні лікарського засобу «Селінкро», були 
переважно легкими або помірними, виникали на початку лікування та тривали від кількох 
годин до кількох днів. 
Якщо ви продовжите лікування лікарським засобом «Селінкро» або відновите лікування після 
перерви, навряд чи виникнуть побічні ефекти. 
У деяких випадках вам може бути важко відрізнити побічні ефекти від симптомів, які ви 
можете відчути через зменшення споживання алкоголю. 
 
При застосуванні лікарського засобу «Селінкро» повідомлялося про такі побічні ефекти: 
 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати в більш як 1 з 10 осіб): 
• нудота, 
• запаморочення, 
• безсоння, 
• головні болі. 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати в менш як 1 з 10 осіб): 
• зникнення апетиту,  
• труднощі із засипанням, сплутаність свідомості, відчуття тривоги, зниження статевого 

потягу,  
• сонливість, тремтіння тіла, зниження пильності, дивні шкірні відчуття, такі як 

поколювання та «мурашки», зниження відчуття дотику, 
• дуже швидке серцебиття, відчуття швидкого, посиленого або нерегулярного серцебиття, 
• блювання, сухість у роті, діарея, 
• надмірна пітливість, 
• м’язові спазми, 
• відчуття виснаження, слабкості, відчуття дискомфорту або тривоги, дивні відчуття, 
• втрата маси тіла 
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Не дуже часті побічні реакції (можуть виникати в менш як 1 зі 100 осіб): 
• видіння, слухові галюцинації або відчуття речей, яких немає, 
• відчуття відірваності від власного тіла. 
 
Інші побічні реакції (частоту виникнення яких неможливо оцінити за наявними даними): 
• порушення зору (зазвичай минущі), 
• набряк обличчя, губ, язика або горла, 
• кропивниця, 
• свербіж, 
• висипання, 
• почервоніння шкіри, 
• болі м'язів, 
• тривала ерекція (пріапізм). 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у пацієнта виникнуть будь-які побічні реакції, зокрема побічні реакції, не зазначені в 
інструкції, слід повідомити про це лікаря, фармацевта або медсестру. 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 (Польща) 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Вебсайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
Повідомлення про побічні реакції дадуть змогу отримати більше інформації щодо  
безпечності застосування лікарського засобу. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб «Селінкро» 
 
• Лікарський засіб слід зберігати в недоступному для дітей місці. 
• Забороняється застосовувати лікарський засіб після завершення терміну придатності, 

зазначеного на блістері та картонній коробці після EXP. Термін придатності закінчується 
в останній день указаного місяця. 

• Спеціальні рекомендації щодо зберігання засобу відсутні. 
• Не використовуйте цей препарат, якщо ви помітили пошкодження таблетки, наприклад, 

сколи або зламані таблетки. 
• 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 «Селінкро» 
• Кожна таблетка містить 18,06 міліграмів налмефену (у вигляді налмефену гідрохлориду 

дигідрату) 
• Допоміжні речовини: 

ядро таблетки: целюлоза мікрокристалічна, лактоза безводна, кросповідон (тип А), 
магнію стеарат;  
оболонка таблетки: гіпромелоза, макрогол 400, титану діоксид (Е171). 

 
 
 
 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Зовнішній вигляд лікарського засобу «Селінкро» та вміст упаковки 
Лікарський засіб «Селінкро»: білі, овальні, двоопуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 
розміром 6,0 мм х 8,75 мм. 
З одного боку таблетка має тиснення «S». 

 
Лікарський засіб «Селінкро» випускається в упаковках по 7, 14, 28, 42, 49 або 98 таблеток у 
блістерах.  
 
У продажу можуть бути доступні не всі різновиди упаковок. 
 
Власник реєстраційного посвідчення 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
DK-2500 Valby 
Данія 
 
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. 
Тел.: + 48 22 626 93 00 
 

 

Інші джерела інформації 
Детальна інформація про цей препарат доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів http://www.ema.europa.eu. 
 
 
Дата останнього оновлення інструкції: 05/2022. 

http://www.ema.europa.eu/

