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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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Листок-вкладиш, що додається до упаковки: інформація для пацієнта 

 
Брінтеллікс 5 мг, таблетки, вкриті оболонкою 

Вортіоксетин (Vortioxetinum) 
  
Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати цей препарат, 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 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 
1. Що таке лікарський засіб «Брінтеллікс» та для чого він застосовується  
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Брінтеллікс»  
3. Як застосовувати лікарський засіб «Брінтеллікс»  
4. Можливі побічні реакції  
5. Як зберігати лікарський засіб «Брінтеллікс»  
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке лікарський засіб «Брінтеллікс» та для чого він застосовується 
 
Лікарський засіб «Брінтеллікс» містить активну речовину вортіоксетин. Він належить до групи 
лікарських засобів, які називаються антидепресантами. 
 
Лікарський засіб «Брінтеллікс» використовується для лікування великих депресивних епізодів 
у дорослих. 
 
Доведено, що лікарський засіб «Брінтеллікс» зменшує багато симптомів депресії, включаючи 
смуток, внутрішню напругу (почуття тривоги), порушення сну (скорочення сну), зниження 
апетиту, труднощі зосередження, відчуття нікчемності, втрату інтересу до улюблених занять і 
уповільнення. 
 
 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Брінтеллікс» 
 
Лікарський засіб «Брінтеллікс» не слід приймати: 
• якщо у вас алергія на вортіоксетин або будь-який з інших інгредієнтів цього препарату 

(перелічені в розділі 6); 
• якщо ви приймаєте інші ліки від депресії, відомі як неселективні інгібітори 

моноаміноксидази або селективні інгібітори MAO-A. Якщо ви сумніваєтеся, запитайте 
свого лікаря.  
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Попередження й заходи безпеки  
Поговоріть зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати лікарський засіб 
«Брінтеллікс», якщо ви: 
• приймаєте ліки з т.зв. серотонінергічним ефектом, такі як: 

• трамадол та подібні препарати (сильні знеболюючі). 
• суматриптан та подібні ліки з назвами діючих речовин, що закінчуються на «триптан» 

(використовуються для лікування мігрені). 
Прийом цих препаратів разом з лікарським засобом «Брінтеллікс» може збільшити ризик 
розвитку серотонінового синдрому. Цей синдром може проявлятися галюцинаціями, 
мимовільними скороченнями м’язів, прискореним серцебиттям, високим кров’яним 
тиском, лихоманкою, нудотою та діареєю; 

• мали напади судом (епілепсії).  
Лікування проводитиметься з обережністю, якщо у вас в анамнезі були напади судом або 
на даний момент у вас є нестабільні напади судом/епілепсія. Застосування 
антидепресантів несе в собі ризик розвитку судом. Лікування слід припинити всім 
пацієнтам, у яких судоми виникають вперше або їх частота збільшується; 

• у вас була манія; 
• ви маєте схильність до кровотеч або синців, або якщо ви вагітні (див. «Вагітність, 

годування груддю та фертильність»); 
• маєте низький рівень натрію в крові; 
• якщо вам 65 років або більше; 
• маєте важкі захворювання нирок; 
• маєте важке захворювання печінки або захворювання печінки, яке називається цирозом; 
• маєте або мали високий очний тиск або глаукому. Зверніться до лікаря, якщо під час 

лікування ви відчуваєте біль в очах і затуманення зору. 
 
Пацієнти, які приймають антидепресанти, включаючи вортіоксетин, також можуть відчувати 
агресію, збудження, гнів та дратівливість. У цьому випадку проконсультуйтеся зі своїм лікарем. 
 
Суїцидальні думки та посилення депресії 
Якщо ви перебуваєте в депресії та (або) маєте тривожні розлади, іноді у вас можуть виникати 
думки про самопошкодження або самогубство. Вони можуть загостритися, коли ви починаєте 
приймати антидепресанти, оскільки потрібен деякий час, щоб ліки почали діяти, зазвичай два 
тижні, а іноді й більше.  
 
У вас більша ймовірність появи суїцидальних думок, якщо:  
• у вас були думки про самопошкодження або самогубство в минулому;  
• ви – молода доросла особа.  

 
Інформація з клінічних випробувань показала підвищений ризик суїцидальної поведінки у 
дорослих віком до 25 років із психічними захворюваннями, які лікуються антидепресантами.  
 
Якщо у вас у будь-який момент виникають думки про самопошкодження або самогубство, 
негайно зверніться до лікаря або зверніться 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 цих людей повідомити вас, якщо вони 
помітять, що ваша депресія чи тривожний розлад загострилися, або відбулися тривожні зміни у 
вашій поведінці. 
 
Діти і підлітки 
Лікарський засіб «Брінтеллікс» не рекомендується застосовувати дітям віком 7-11 років через 
брак інформації. Лікарський засіб «Брінтеллікс» не слід застосовувати підліткам віком від 12 до 
17 років, оскільки його ефективність не доведена. Безпека лікарського засобу «Брінтеллікс» для 
підлітків віком від 12 до 17 років описана в розділі 4. 
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Лікарський засіб «Брінтеллікс» 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. 
 
Будь ласка, повідомте свого лікаря, якщо ви приймаєте будь-які з наступних ліків: 
• фенелзин, іпроніазид, ізокарбоксазид, ніаламід, транілципромін (ліки для лікування 

депресії, які називаються неселективними інгібіторами моноаміноксидази); жоден із цих 
препаратів не можна приймати з лікарським засобом «Брінтеллікс». Якщо ви приймали 
будь-які з цих ліків, вам слід зачекати 14 днів, перш ніж приймати лікарський засіб 
«Брінтеллікс». Коли ви припиняєте прийом лікарського засобу «Брінтеллікс», ви повинні 
зачекати 14 днів, перш ніж приймати будь-який із цих препаратів. 

• моклобемід (ліки для лікування депресії). 
• селегілін, разагілін (ліки для лікування хвороби Паркінсона). 
• лінезолід (препарат для лікування бактеріальних інфекцій). 
• ліки з серотонінергічною дією, такі як трамадол та подібні ліки (сильні знеболюючі) і 

суматриптан та подібні ліки з назвами діючих речовин, що закінчуються на «триптани» 
(використовуються для лікування мігрені). Прийом цих ліків разом із лікарським засобом 
«Брінтеллікс» може збільшити ризик розвитку серотонінового синдрому (див. розділ 
«Попередження та заходи безпеки»). 

• літій (ліки для лікування депресії та психічних проблем) або триптофан. 
• препарати, що знижують рівень натрію. 
• рифампіцин (засіб для лікування туберкульозу та інших інфекцій). 
• карбамазепін, фенітоїн (ліки для лікування епілепсії та інших захворювань). 
• варфарин, дипіридамол, фенпрокумон, низькі дози ацетилсаліцилової кислоти 

(розріджують кров). 
 
Препарати, що збільшують ризик виникнення судом: 
• суматриптан та подібні ліки, які містять активний інгредієнт із назвою, що закінчується 

на «триптан». 
• трамадол (сильний болезаспокійливий). 
• мефлохін (препарат для профілактики та лікування малярії). 
• бупропіон (ліки, що використовуються для лікування депресії, а також у людей, які 

кидають палити). 
• флуоксетин, пароксетин та інші лікарські засоби для лікування депресії, які називаються 

СІЗЗС/ІЗЗСН, трициклічні антидепресанти. 
• звіробій (Hypericum perforatum) (ліки для лікування депресії). 
• хінідин (ліки для лікування аномальних серцевих ритмів). 
• хлорпромазин, хлорпротиксен, галоперидол (ліки від психічних розладів, які належать до 

групи лікарських засобів під назвою фенотіазини, тіоксантени, бутирофенони). 
 

Обов’язково повідомте свого лікаря, якщо ви приймаєте будь-які з перерахованих вище ліків, 
оскільки ваш лікар повинен знати, що ви вже ризикуєте мати напади судом. 
 
Якщо ви робите аналіз сечі під час прийому лікарського засобу «Брінтеллікс», певні аналітичні 
методи можуть виявити позитивний результат на метадон, навіть якщо ви не приймаєте 
метадон. У цій ситуації може бути проведений більш специфічний аналіз. 
 
Застосування лікарського засобу «Брінтеллікс» з алкоголем 
Не рекомендується одночасне застосування цього лікарського засобу та алкоголю. 
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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, перш ніж приймати цей препарат. 
 
Вагітність 
Лікарський засіб «Брінтеллікс» не слід застосовувати у період вагітності, за винятком випадків, 
коли лікар вважає це абсолютно необхідним. 
Пацієнткам, які приймали препарати для лікування депресії, включаючи лікарський засіб 
«Брінтеллікс», протягом перших 3 місяців вагітності, слід пам'ятати про ризик виникнення 
таких симптомів у новонародженого: утруднене дихання, синюшне забарвлення шкіри, судоми, 
зміна температури тіла, утруднений прийом їжі, блювання, зниження рівня цукру в крові, 
ригідність або в'ялість м'язів, підвищення рефлексів, тремор, нестійкість, дратівливість, 
млявість, постійний плач, сонливість і проблеми зі сном. Якщо у вашого новонародженого 
з'явився будь-який з цих симптомів, негайно зверніться до лікаря.  
 
Повідомте акушерку та (або) лікаря, якщо ви приймаєте лікарський засіб «Брінтеллікс». Такі 
лікарські засоби, як «Брінтеллікс», що застосовуються під час вагітності, особливо в останні  
3 місяці вагітності, можуть підвищувати ризик виникнення тяжкого стану, який називається 
персистуюча легенева гіпертензія новонародженого (PPHN), внаслідок чого у дитини може 
спостерігатися прискорене дихання та синюшний колір шкіри. Ці симптоми зазвичай 
виникають протягом перших 24 годин після народження. При появі цих симптомів негайно 
повідомте про це акушерку та (або) лікаря. 
 
Прийом лікарського засобу «Брінтеллікс» наприкінці вагітності може підвищити ризик 
серйозної вагінальної кровотечі, що виникає незабаром після пологів, особливо якщо в анамнезі 
є порушення згортання крові. Якщо ви приймаєте лікарський засіб «Брінтеллікс», вам слід 
повідомити про це свого лікаря або акушерку, щоб вони могли надати вам відповідні 
рекомендації. 
 
Годування груддю 
Слід очікувати, що компоненти лікарського засобу «Брінтеллікс» проникають у грудне молоко. 
Лікарський засіб «Брінтеллікс» не слід застосовувати у період годування груддю. Ваш лікар 
вирішить, чи слід припинити годування груддю або відмінити прийом лікарського засобу 
«Брінтеллікс», беручи до уваги користь грудного вигодовування для дитини та користь 
лікування для матері. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами 
Лікарський засіб «Брінтеллікс» не має впливу або має незначний вплив на здатність керувати 
автомобілем та іншими механізмами. Однак рекомендується дотримуватися обережності при 
виконанні цих видів діяльності після початку лікування лікарського засобу «Брінтеллікс» або 
після зміни дози, оскільки повідомлялося про такі побічні реакції, як запаморочення. 
 
Лікарський засіб «Брінтеллікс» містить натрій 
Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію у кожній таблетці, тобто вважається «без 
вмісту натрію». 
 
 
3. Як застосовувати лікарський засіб «Брінтеллікс» 
 
Завжди приймайте цей препарат згідно із вказівками лікаря. У разі сумнівів слід звернутися до 
лікаря або фармацевта. 
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Рекомендована доза лікарського засобу «Брінтеллікс» становить 10 мг вортіоксетину у вигляді 
разової дози для дорослих віком до 65 років. Лікар може збільшити дозу до максимальної 20 мг 
вортіоксетину на добу або зменшити її до мінімальної 5 мг вортіоксетину на добу залежно від 
реакції пацієнта на лікування. 
 
Для пацієнтів віком від 65 років початкова доза становить 5 мг вортіоксетину 1 раз на добу. 
 
Спосіб застосування 
Одну таблетку слід приймати, запиваючи склянкою води.  
Таблетку можна приймати незалежно від прийому їжі. 
 
Тривалість лікування 
Приймайте лікарський засіб «Брінтеллікс» протягом часу, призначеного лікарем. 
 
Слід продовжувати приймати лікарський засіб «Брінтеллікс», навіть якщо Ви не відчуваєте 
поліпшення протягом деякого часу.  
 
Лікування слід продовжувати щонайменше протягом 6 місяців після покращення самопочуття 
пацієнта. 
 
Передозування лікарського засобу «Брінтеллікс» 
Якщо ви передозували лікарський засіб «Брінтеллікс», негайно зверніться до лікаря або у 
відділення невідкладної допомоги найближчої лікарні. Візьміть з собою упаковку з-під ліків та 
всі таблетки, що залишилися. Це слід робити навіть за відсутності симптомів дискомфорту. 
Симптоми передозування включають запаморочення, нудоту, діарею, дискомфорт у шлунку, 
свербіж по всьому тілу, сонливість та почервоніння обличчя.  
 
Повідомлялося про судоми та рідкісний стан, що називається серотоніновим синдромом, після 
прийому доз, що у декілька разів перевищують рекомендовану дозу. 
 
У разі пропуску прийому лікарського засобу «Брінтеллікс» 
Просто прийміть наступну дозу в звичайний час. Не використовуйте подвійну дозу, щоб 
компенсувати пропущену. 
 
Якщо ви припинили приймати лікарський засіб «Брінтеллікс» 
Не припиняйте приймання лікарського засобу «Брінтеллікс» без консультації з лікарем.  
 
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. 
 
Побічні реакції, що спостерігалися, як правило, були легкого або помірного ступеня тяжкості і 
виникали протягом перших двох тижнів лікування. Реакції зазвичай були транзиторними і не 
призводили до припинення лікування. 
 
Про нижчезазначені побічні реакції повідомлялося з наступною частотою. 
 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати у 1 або більше з 10 осіб):  
• нудота  
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Часті побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 з 10 осіб):  
• діарея, запор, блювання 
• запаморочення 
• свербіж всього тіла  
• дивні сни 
• підвищене потовиділення 
 
Нечасті побічні реакціі (можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб): 
• почервоніння обличчя 
• нічна пітливість 
 
Рідкісні побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 з 1000 осіб): 
• розширення зіниць (дилатація зіниць), що може підвищити ризик розвитку глаукоми 

(див. розділ 2) 
 
Частота виникнення невідома (неможливо оцінити за наявними даними):  
• занадто низький вміст натрію в крові (симптоми можуть включати запаморочення, 

слабкість, сплутаність свідомості, сонливість, сильну втому, нудоту або блювання; більш 
серйозні симптоми включають непритомність, судоми або падіння) 

• серотоніновий синдром (див. розділ 2) 
• алергічні реакції, які можуть бути тяжкими, спричиняючи набряк обличчя, губ, язика або 

горла, утруднене дихання або ковтання, та/або раптове зниження артеріального тиску (що 
викликає запаморочення або легке запаморочення) 

• кропив'янка 
• надмірна або незрозуміла кровотеча (включаючи синці, носову кровотечу, шлунково-

кишкову кровотечу та вагінальну кровотечу) 
• висип 
• проблеми зі сном (безсоння) 
• збудження та агресія. При виникненні цих побічних реакцій зверніться до лікаря (див. 

розділ 2) 
• головний біль 
• підвищення в крові рівня гормону пролактину 
 
У пацієнтів, які приймали препарати цієї групи, спостерігався підвищений ризик переломів 
кісток. 
 
Додаткові побічні реакції у підлітків 
Небажані ефекти вортіоксетину у підлітків були подібні до тих, що спостерігалися у дорослих, 
за винятком явищ, пов'язаних з болем у животі та суїцидальними думками, про які у підлітків 
повідомлялося частіше, ніж у дорослих. 
 
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 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 
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Завдяки повідомленню про побічні реакції можна буде  отримати більше інформації про 
безпеку застосування цього лікарського засобу. 
 
 
5. Як зберігати лікарський засіб «Брінтеллікс» 
 
Лікарський засіб слід зберігати в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці 
після абревіатури «EXP». 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 «Брінтеллікс»  
• Діюча речовина лікарського засобу – вортіоксетин. Кожна таблетка, вкрита плівковою 

оболонкою, містить 5 мг вортіоксетину (у вигляді гідроброміду). 
• Інші допоміжні речовини: маніт (Е421), целюлоза мікрокристалічна, 

гідроксипропілцелюлоза, натрію карбоксиметилкрохмальгліколят (тип А), магнію 
стеарат, гіпромелоза, макрогол 400, титану діоксид (Е171), заліза оксид червоний (Е172). 

 
Зовнішній вигляд лікарського засобу «Брінтеллікс» та вміст упаковки 
Рожеві мигдалеподібні таблетки, вкриті плівковою оболонкою, розміром 5 х 8,4 мм (таблетки), 
з маркуванням «TL» з одного боку та «5» з іншого боку таблетки. 
 
Лікарський засіб «Брінтеллікс», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг, випускається у 
блістерах по 14, 28, 56х1, 98, 98х1, 126 (9х14), 490 (5х(98х1)) таблеток та у контейнерах по 100 і 
200 таблеток. 
 
У блістерах по 56 х 1, 98 х 1 та 490 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, містяться 
блістерні упаковки з разовими дозами препарату. 
 
У продажу можуть бути доступні не всі різновиди упаковок. 
 
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 
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Дата останнього оновлення інструкції: 09/2021. 
 
Інші джерела інформації 
Детальна інформація про цей препарат доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів http://www.ema.europa.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



