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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 
 
 

«Ебікса» 10 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Мемантину гідрохлорид 

 
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 «Ебікса» та для чого він застосовується 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Ебікса» 
3. Застосування лікарського засобу «Ебікса» 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати лікарський засіб «Ебікса» 
6. Вміст упаковки та інша інформація 

 
 
1. Що таке лікарський засіб «Ебікса» та для чого він застосовується 
 
Що таке лікарський засіб «Ебікса» 
Лікарський засіб «Ебікса» містить діючу речовину мемантину гідрохлорид. Він належить до 
групи препаратів для лікування деменції. 
Втрата пам’яті при хворобі Альцгеймера спричинена порушенням нервових сигналів, які 
передають інформацію в мозок. Існують т. зв. рецептори N-метил-D-аспарагінової кислоти, які 
беруть участь у передачі нервових сигналів, важливих для навчання та пам’яті.  
Лікарський засіб «Ебікса» належить до групи лікарських засобів, які називаються 
антагоністами NMDA-рецепторів. Лікарський засіб «Ебікса», впливаючи на NMDA-рецептори, 
покращує передачу нервових імпульсів і пам'ять. 
 
Лікарський засіб «Ебікса» використовується для лікування пацієнтів із хворобою Альцгеймера 
середнього та тяжкого ступеня. 
 
 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Ебікса» 
 
Коли не слід приймати лікарський засіб «Ебікса»: 
• якщо у вас алергія на мемантин або будь-який з інших інгредієнтів цього препарату 

(перелічені в розділі 6). 
 
Попередження й заходи безпеки 
Перед застосуванням лікарського засобу «Ебікса» слід проконсультуватися зі своїм лікарем або 
фармацевтом. 
• якщо у вас в минулому були напади епілепсії; 
• якщо у вас нещодавно був інфаркт міокарда (серцевий напад), або якщо ви страждаєте від 

застійної серцевої недостатності або від неконтрольованої гіпертензії (високого 
кров’яного тиску). 
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У таких ситуаціях лікування лікарським засобом «Ебікса» повинно проходити під ретельним 
наглядом вашого лікаря, який повинен регулярно оцінювати наслідки лікування. 
 
При призначенні мемантину пацієнтам зі зниженою функцією нирок (проблеми з нирками) ваш 
лікар повинен уважно стежити за функцією ваших нирок і, якщо необхідно, відповідно 
відкоригувати дозу.  
 
Якщо у вас діагностовано нирковий тубулярний ацидоз (RTA, надлишковий рівень кислоти в 
крові внаслідок дисфункції нирок (погана функція нирок) або серйозні інфекції сечовивідних 
шляхів (структур, через які тече сеча), вашому лікарю може знадобитися скоригувати дозу. 
 
Слід уникати одночасного застосування таких препаратів, як амантадин (для лікування хвороби 
Паркінсона), кетамін (речовина, яка зазвичай використовується як анестетик), декстрометорфан 
(зазвичай використовується для лікування кашлю) та інших антагоністів NMDA. 
 
Діти і підлітки 
Лікарський засіб «Ебікса» не рекомендується дітям і підліткам віком до 18 років. 
 
Лікарський засіб «Ебікса» та інші лікарські засоби 
Повідомте лікаря або фармацевта про всі препарати, які приймає або нещодавно приймав 
пацієнт, а також про препарати, які пацієнт збирається приймати. 
 
Зокрема, застосування лікарського засобу «Ебікса» може спричинити зміни в ефекті, і лікар 
може коригувати дози наступних препаратів: 
• амантадин, кетамін, декстрометорфан; 
• дантролен, баклофен; 
• циметидин, ранітидин, прокаїнамід, хінідин, хінін, нікотин; 
• гідрохлоротіазид (і всі комбінації, що містять гідрохлоротіазид); 
• антихолінергічні засоби (речовини, які зазвичай використовуються для лікування 

рухових розладів або кишкових спазмів); 
• протисудомні препарати (речовини, що використовуються для запобігання та зняття 

нападів епілепсії); 
• барбітурати (речовини, які в основному використовуються як снотворні); 
• дофамінергічні агоністи (такі речовини, як L-допа, бромокриптин); 
• нейролептики (речовини, що застосовуються для лікування психічних розладів); 
• пероральні антикоагулянти. 
 
У випадку госпіталізації повідомте свого лікаря, що ви приймаєте лікарський засіб «Ебікса». 
 
Прийом лікарського засобу «Ебікса» з їжею та напоями 
Вам слід повідомити свого лікаря, якщо ви нещодавно змінили або плануєте внести будь-які 
кардинальні зміни у свій раціон (наприклад, перехід зі звичайного харчування на сувору 
вегетаріанську дієту). У цих випадках може знадобитися коригування дозування лікуючим 
лікарем. 
 
Вагітність та годування груддю 
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 
Застосування мемантину вагітним жінкам не рекомендується. 
 
Годування груддю 
Жінкам, які приймають лікарський засіб «Ебікса», не слід годувати грудьми. 
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Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами 
Лікарі повинні інформувати пацієнтів про те, чи дозволяє їхня хвороба безпечно керувати 
автомобілем і працювати з механізмами.  
Крім того, лікарський засіб «Ебікса» може змінити вашу реакцію, унеможливлюючи керування 
автомобілем або роботу з механізмами. 
 
Лікарський засіб «Ебікса» містить натрій 
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в таблетці, тобто він практично «не 
містить натрію». 
 
 
3. Застосування лікарського засобу «Ебікса» 
 
Завжди приймайте лікарський засіб «Ебікса» згідно з вказівками лікаря. У разі сумнівів слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Рекомендована доза лікарського засобу «Ебікса» для дорослих і пацієнтів літнього віку 
становить 20 мг один раз на добу. Щоб знизити ризик побічних ефектів, дозування слід 
поступово збільшувати наступним чином: 

 
1-й тиждень 

 
1/2 таблетки 10 мг 

2-й тиждень 
 

1 таблетка 10 мг 

3-й тиждень 
 

1 i 1/2 таблетки 10 мг 

4-й тиждень  
та наступні 

2 таблетки 10 мг раз на добу 

 
Зазвичай дозування починається з половини таблетки один раз на добу (1 х 5 мг) протягом 
першого тижня лікування. На другому тижні дозу збільшують до 1 таблетки 1 раз на добу (1 х 
10 мг) і до 1,5 таблетки 1 раз на добу на третьому тижні лікування. Починаючи з четвертого 
тижня, звичайна доза становить 2 таблетки один раз на добу (1x20 мг). 
 
Дозування для пацієнтів з порушенням функції нирок 
У пацієнтів з порушенням функції нирок відповідне дозування препарату визначає лікуючий 
лікар. У цьому випадку необхідно регулярно контролювати функцію нирок за рекомендацією 
лікуючого лікаря. 
 
Спосіб застосування 
Лікарський засіб «Ебікса» слід приймати перорально один раз на добу. Щоб лікування було 
ефективним ліки потрібно приймати регулярно, в один і той же час щодня. Таблетки слід 
ковтати, запиваючи водою. Цю форму ліків можна приймати незалежно від прийому їжі. 
Тривалість лікування 
 
Лікування слід продовжувати до тих пір, поки воно дає позитивний ефект. Лікар повинен 
регулярно переглядати курс лікування. 
  
Передозування лікарського засобу «Ебікса» 
• Загалом прийом занадто великої кількості лікарського засобу «Ебікса» не зашкодить 

вашому здоров’ю. У цьому випадку симптоми, описані в розділі 4, можуть бути більш 
серйозними. Можливі побічні реакції. 

• У разі серйозного передозування лікарського засобу «Ебікса» зверніться до свого лікаря 
або іншого лікаря, оскільки можуть знадобитися відповідні заходи. 
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У разі пропуску прийому лікарського засобу «Ебікса» 
• Якщо ви забули прийняти ліки, просто прийміть наступну дозу лікарського засобу 

«Ебікса» у звичайний час. 
• Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 
 
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. 
 
Загалом спостережувані побічні реакції є легкими або помірними. 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати в 1 до 10 зі 100 осіб): 
• головний біль, сонливість, запор, підвищення рівня печінкових ферментів, 

запаморочення, вертиго, задишка, високий кров'яний тиск і гіперчутливість до препарату. 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати в 1 до 10 з 1000 осіб): 
• втома, грибкові інфекції, сплутаність свідомості, галюцинації, блювання, порушення 

ходи, серцева недостатність та згортання венозної крові (тромбоз/тромбоемболія). 
 
Дуже рідко (можуть виникати в менше як 1 з 10000 осіб): 
• напади епілепсії. 
 
Частота виникнення невідома (неможливо оцінити за наявними даними): 
• панкреатит, гепатит і психотичні реакції. 
 
Хвороба Альцгеймера пов’язана з депресією, суїцидальними думками та самогубством. Про ці 
стани повідомлялося у пацієнтів, які отримували лікування лікарським засобом «Ебікса». 
 
Якщо будь-який з побічних ефектів посилюється, або якщо ви помітили будь-які побічні 
ефекти, 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 звернутися до лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 
можна повідомити безпосередньо Департаменту моніторингу побічних наслідків медичних 
препаратів Управління з реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення, 
медичних біологічних 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 
Завдяки повідомленню про побічні реакції можна буде отримати більше інформації про безпеку 
застосування цього лікарського засобу. 
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5. Як зберігати лікарський засіб «Ебікса» 
 
Лікарський засіб слід зберігати в недоступному для дітей місці. 
 
Забороняється застосовувати цей лікарський засіб після завершення терміну придатності, 
зазначеного на блістері та картонній коробці після «Термін придатності». Термін придатності 
закінчується в останній день указаного місяця. 
 
Цей лікарський засіб не потребує особливих умов зберігання. 
 
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 «Ебікса» 
• Діюча речовина – мемантину гідрохлорид. Кожна таблетка, вкрита оболонкою, містить 

10 мг мемантину гідрохлориду, що еквівалентно 8,31 мг мемантину. 
• Крім того, препарат містить в ядрі таблетки: целюлоза мікрокристалічна, натрію 

кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний і магнію стеарат; в оболонці 
таблетки: гіпромелоза, макрогол 400, титану діоксид (Е171) та заліза оксид жовтий 
(Е172). 

 
Зовнішній вигляд лікарського засобу «Ебікса» та вміст упаковки 
Лікарський засіб «Ебікса», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, наявні у вигляді таблеток 
овальної форми, вкритих плівковою оболонкою, від блідо-жовтого до жовтого кольору з 
поділкою та відбитком «10» з одного боку та «M M» з іншого боку. Таблетку можна розділити 
на рівні дози. 
 
Лікарський засіб «Ебікса», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, доступні в блістерах по 14 
таблеток, 28 таблеток, 30 таблеток, 42 таблетки, 49 х 1 таблеток , 50 таблеток, 56 таблеток, 56 
х1 таблеток, 70 таблеток, 84 таблетки, 98 таблеток, 98 х 1 таблеток, 100 таблеток, 100 х 1 
таблеток, 112 таблеток, 980 (10 х 98) таблеток або 1000 (20 х 50) таблеток. Таблетки в 
упаковках, що містять 49x1, 56x1, 98x1 та 100x1 таблеток, вкриті оболонкою, упаковані в 
однодозові блістери.  
 
Не всі розміри упаковки можуть знаходитися в продажу. 
 
Відповідальний суб’єкт та виробник 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9  
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 
 
Дата затвердження листка-вкладиша 02/2021 
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Інші джерела інформації 
Детальна інформація про цей препарат доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів http://www.ema.europa.eu 
 
 

 
 


