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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 
 

Лексапро 10 мг, таблетки, вкриті оболонкою 
Есциталопрам 

 
 
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 «Лексапро» та для чого він застосовується 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Лексапро» 
3. Застосування лікарського засобу «Лексапро» 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати лікарський засіб «Лексапро» 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке лікарський засіб «Лексапро» та для чого він застосовується 
 
Лікарський засіб «Лексапро» містить активну речовину есциталопрам. Лікарський засіб 
«Лексапро» належить до групи антидепресантів, які називаються селективними інгібіторами 
зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) (англ. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). 
Ці препарати діють на серотонінергічну систему головного мозку шляхом підвищення 
концентрації серотоніну.  
 
Лікарський засіб «Лексапро» застосовується для лікування депресії (великих депресивних 
епізодів), тривожних розладів (таких як панічні атаки з нападами тривоги з агорафобією або без 
неї, соціальна фобія, генералізований тривожний розлад та обсесивно-компульсивний розлад). 
 
Може знадобитися кілька тижнів лікування, перш ніж настане покращення. Прийом 
лікарського засобу «Лексапро» слід продовжувати, навіть якщо пацієнту потрібен деякий час 
для покращення стану. 
 
Якщо не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря. 
 
 
2. Що важливо знати перед застосуванням лікарського засобу «Лексапро» 
 
Коли не слід приймати лікарський засіб «Лексапро»: 
• якщо у вас алергія на есциталопрам або будь-який з інших інгредієнтів цього препарату 

(перелічені в розділі 6); 
• якщо ви приймаєте інші лікарські засоби, які належать до групи, відомої як інгібітори 

МАО, включаючи селегілін (застосовується для лікування хвороби Паркінсона), 
моклобемід (застосовується для лікування депресії) та лінезолід (антибіотик);  

• якщо у вас вроджене порушення серцевого ритму, або якщо у вас був епізод порушення 
серцевого ритму за даними ЕКГ (обстеження, яке оцінює функцію серця); 
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• якщо ви приймаєте лікарські засоби для лікування порушень серцевого ритму або 
лікарські засоби, які можуть впливати на серцевий ритм (див. розділ «Лікарський засіб 
«Лексапро» та інші лікарські засоби»). 

 
Попередження й заходи безпеки 
Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж приймати лікарський засіб 
«Лексапро». Повідомте лікаря про наявність у вас будь-яких інших розладів або захворювань, 
оскільки лікар повинен взяти до уваги цю інформацію. Зокрема, слід повідомити свого лікаря:  
• якщо у вас епілепсія. Якщо судоми виникають вперше або якщо їх частота збільшується, 

терапію лікарським засобом «Лексапро» слід припинити (див. також розділ 4 «Можливі 
побічні реакції»); 

• при наявності печінкової або ниркової недостатності. Може знадобитися корекція дози 
лікарем; 

• якщо у вас цукровий діабет. Застосування лікарського засобу «Лексапро» може впливати 
на рівень глюкози в крові. Може знадобитися корекція дози інсуліну та (або) 
пероральних цукрознижувальних препаратів; 

• якщо у вас знижений рівень натрію в крові; 
• якщо у вас підвищена схильність до кровотеч або утворення гематом, або якщо ви вагітні 

(див. розділ «Вагітність, годування груддю та вплив на фертильність»); 
• якщо ви лікуєтесь електросудомною терапією; 
• якщо у вас тяжка серцева недостатність; 
• якщо у вас є або коли-небудь були проблеми з серцем або якщо ви нещодавно перенесли 

серцевий напад; 
• якщо у вас спостерігається уповільнений пульс у стані спокою та/або знижений рівень 

електролітів внаслідок тривалої, тяжкої діареї, блювання або застосування 
дегідратаційних лікарських засобів (діуретиків); 

• якщо у вас спостерігається прискорене або нерегулярне серцебиття, непритомність, 
колапс або запаморочення при вставанні, що може свідчити про порушення серцевого 
ритму; 

• якщо у вас є або були в анамнезі проблеми з очима, такі як певні види глаукоми 
(підвищення тиску всередині очного яблука). 

 
Увага 
У деяких пацієнтів з біполярним афективним розладом може спостерігатися маніакальна фаза. 
Для неї характерні незвичайні та швидкозмінні ідеї, безпідставне відчуття щастя та надмірна 
фізична активність. При появі цих симптомів слід звернутися до лікаря.  
 
Протягом перших тижнів лікування також можуть виникати такі симптоми, як неспокій або 
труднощі з сидінням або стоянням нерухомо. При появі таких симптомів слід негайно 
повідомити лікаря. 
 
Такі препарати, як «Лексапро» (так звані СІЗЗС або СІЗЗСН), можуть спричиняти симптоми 
сексуальної дисфункції (див. розділ 4). У деяких випадках ці симптоми зберігалися після 
припинення лікування.  
 
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. 
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Якщо у вас у будь-який час виникають думки про самопошкодження або самогубство, негайно 
зверніться до свого 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, щоб вас повідомили, коли помітять, що депресія або страхи поглибилися, або 
відбулися тривожні зміни в поведінці. 
 
Діти і підлітки 
Лікарський засіб «Лексапро» не призначений для застосування дітям та підлітків віком до  
18 років. Слід також зазначити, що при прийомі препаратів цієї групи пацієнти віком до  
18 років піддаються підвищеному ризику виникнення таких побічних реакцій, як спроби 
самогубства, суїцидальні думки та ворожість (особливо агресія, бунтарська поведінка та прояви 
гніву). Проте лікар може призначити лікарський засіб «Лексапро» пацієнтам віком до 18 років, 
якщо вважатиме, що це в їхніх найкращих інтересах. Якщо лікар призначив лікарський засіб 
«Лексапро» пацієнту віком до 18 років і у вас виникли будь-які занепокоєння з цього приводу, 
будь ласка, зверніться до лікаря. Якщо вищезазначені симптоми розвиваються або 
погіршуються у пацієнтів віком до 18 років, які приймають лікарський засіб «Лексапро», слід 
повідомити про це лікаря. Крім того, на сьогодні немає даних щодо довгострокової безпеки 
застосування лікарського засобу «Лексапро» у цій віковій групі стосовно росту, дозрівання та 
когнітивного і поведінкового розвитку. 
 
Лікарський засіб «Лексапро» та інші лікарські засоби  
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі ліки, які пацієнт приймає зараз або приймав 
останнім часом, а також про ліки, які пацієнт планує приймати. 
 
Повідомте лікаря, якщо ви приймаєте будь-який з наступних лікарських засобів: 
• неселективні інгібітори моноаміноксидази (МАО), що містять такі активні речовини, як 

фенелзин, іпроніазид, ізокарбоксазид, ніаламід і транілципромін. Якщо Ви приймали 
будь-який з цих лікарських засобів, слід зачекати 14 днів, перш ніж розпочинати прийом 
лікарського засобу «Лексапро». Після припинення прийому лікарського засобу 
«Лексапро» слід зачекати 7 днів, перш ніж приймати будь-який з цих лікарських засобів; 

• зворотні, селективні інгібітори моноаміноксидази А (МАО-А), що містять моклобемід 
(застосовуються для лікування депресії); 

• незворотні інгібітори моноаміноксидази В (МАО-В), що містять селегілін 
(застосовуються для лікування хвороби Паркінсона). Ці препарати підвищують ризик 
розвитку побічних реакцій; 

• антибіотик лінезолід; 
• літій (використовується для лікування біполярного афективного розладу) і триптофан; 
• іміпрамін та дезипрамін (застосовуються для лікування депресії); 
• суматриптан та аналогічні препарати (застосовуються для лікування мігрені) і трамадол 

та аналогічні препарати (опіоїди, застосовуються при сильному болю). Можуть 
підвищити ризик виникнення побічних реакцій; 

• циметидин, лансопразол та омепразол (застосовуються для лікування виразки шлунку), 
флуконазол (препарат для лікування грибкових інфекцій), флувоксамін (антидепресант) 
та тиклопідин (застосовується для зниження ризику інсульту). Ці препарати можуть 
підвищувати концентрацію есциталопраму в крові; 

• звіробій (Hypericum perforatum), рослинний лікарський засіб, що застосовується при 
депресії; 

• ацетилсаліцилова кислота та нестероїдні протизапальні препарати (ліки, що 
застосовуються для зняття болю або для розрідження крові, так звані антикоагулянти). 
Можуть підвищити схильність до кровотеч; 

• варфарин, дипіридамол і фенпрокумон (ліки, що застосовуються для розрідження крові, 
так звані антикоагулянти). Ваш лікар може призначити аналіз часу згортання крові на 
початку та після припинення застосування лікарського засобу «Лексапро», щоб 
визначити, чи доза антикоагулянту все ще є прийнятною;  
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• мефлохін (застосовується для лікування малярії), бупропіон (застосовується для 
лікування депресії) і трамадол (застосовується при сильному болю) через можливий 
ризик зниження судомного порогу; 

• нейролептики (препарати, що застосовуються для лікування шизофренії, психозів) та 
антидепресанти (трициклічні антидепресанти та СІЗЗС) через можливий ризик зниження 
судомного порогу; 

• флекаїнід, пропафенон і метопролол (застосовуються при серцево-судинних 
захворюваннях); кломіпрамін і нортриптилін (антидепресанти) та рисперидон, тіоридазин 
і галоперидол (нейролептики). Може знадобитися корекція дозування лікарського засобу 
«Лексапро»; 

• лікарські засоби, що знижують концентрацію калію або магнію в крові (підвищують 
ризик небезпечних для життя порушень серцевого ритму). 

 
Лікарський засіб «Лексапро» не слід приймати одночасно з лікарськими засобами, що 
застосовуються при порушеннях серцевого ритму, або лікарськими засобами, які можуть 
впливати на серцевий ритм, такими як антиаритмічні засоби класу ІА та ІІІ, антипсихотичні 
засоби (наприклад похідні фенотіазину, пімозид, галоперидол), трициклічні антидепресанти, 
деякі протимікробні препарати (наприклад, спарфлоксацин, моксифлоксацин, еритроміцин 
внутрішньовенно, пентамідин, протималярійні препарати – особливо галофантрин), деякі 
антигістамінні препарати (астемізол, гідроксизин, мізоластин) тощо. Якщо у Вас виникли 
додаткові запитання, зверніться до лікаря. 
 
Застосування лікарського засобу «Лексапро» з їжею, напоями та алкоголем 
«Лексапро» можна приймати під час або незалежно від прийому їжі (див. розділ 3 «Спосіб 
застосування та дози»). 
 
Як і у випадку з багатьма лікарськими засобами, не рекомендується одночасно приймати 
лікарський засіб «Лексапро» та вживати алкоголь, хоча взаємодії (ефекти) лікарського засобу 
«Лексапро» з алкоголем не очікуються. 
 
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.  
Пацієнткам не слід застосовувати лікарський засіб «Лексапро» у період вагітності або 
годування груддю, доки вони не обговорять зі своїм лікарем ризики та переваги лікування. 
 
Якщо пацієнтка застосовує лікарський засіб «Лексапро» в останні 3 місяці вагітності, вона 
повинна знати, що у новонародженого можуть виникнути такі симптоми: утруднене дихання, 
синюшність шкіри, судоми, коливання температури тіла, утруднене смоктання, блювання, 
низький рівень глюкози в крові, ригідність або в'ялість м'язів, підвищена рефлекторна 
збудливість, тремор, тремтіння, дратівливість, млявість, безперервний плач, сонливість і 
проблеми зі сном. Якщо у вашого новонародженого з'явився будь-який з цих симптомів, 
негайно зверніться до лікаря. 
 
Повідомте свого лікаря та (або) акушерку, якщо ви приймаєте лікарський засіб «Лексапро». 
Прийом таких лікарських засобів, як «Лексапро», під час вагітності, особливо в останні три 
місяці вагітності, може підвищити ризик виникнення тяжких ускладнень у новонародженого, 
які називаються синдромом персистуючої легеневої гіпертензії новонародженого (PPHN). Він 
проявляється прискореним диханням та ціанозом. Ці симптоми зазвичай з'являються в перший 
день після народження. Якщо ці симптоми виникають у новонародженого, негайно зверніться 
до лікаря та (або) акушерки. 
 
Прийом лікарського засобу «Лексапро» 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 «Лексапро», вам слід 
повідомити про це свого лікаря або акушерку, щоб вони могли надати вам відповідні 
рекомендації. 
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Лікарський засіб «Лексапро» не слід різко відміняти у період вагітності. 
 
Припускається, що есциталопрам проникає у материнське молоко. 
 
У дослідженнях на тваринах було показано, що циталопрам, препарат, подібний до 
есциталопраму, знижує якість сперми. Теоретично це може вплинути на фертильність, хоча на 
сьогоднішній день не спостерігалося жодного впливу на фертильність у людей. 
 
Керування та експлуатація механізмів 
Пацієнтам не слід керувати автомобілем або працювати з механізмами доти, доки вони не 
дізнаються, як лікарський засіб «Лексапро» впливає на них. 
 
Лікарський засіб «Лексапро» містить натрій 
Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію у кожній таблетці, покритій оболонкою, тобто 
вважається «без вмісту натрію». 
 
 
3. Застосування лікарського засобу «Лексапро» 
 
Цей лікарський засіб слід завжди застосовувати згідно із вказівками лікаря. У разі сумнівів слід 
звернутися до лікаря або фармацевта. 
 
Рекомендована доза 
Дорослі: 
Депресія 
Звичайна рекомендована доза лікарського засобу «Лексапро» становить 10 мг, яку приймають 
однією дозою раз на добу. Доза може бути збільшена лікарем максимум до 20 мг на добу. 
 
Тривожний розлад з нападами тривоги 
Початкова доза лікарського засобу «Лексапро» становить 5 мг 1 раз на добу протягом першого 
тижня лікування, після чого дозу збільшують до 10 мг на добу. Потім доза може бути 
збільшена лікарем до максимальної – 20 мг на добу. 
 
Соціальна фобія 
Звичайна рекомендована доза лікарського засобу «Лексапро» становить 10 мг, яку приймають 
однією дозою раз на добу. Потім доза може бути зменшена лікарем до 5 мг на добу або 
збільшена до максимальної – 20 мг на добу, залежно від реакції пацієнта на препарат.  
 
Генералізований тривожний розлад 
Звичайна рекомендована доза лікарського засобу «Лексапро» становить 10 мг, яку приймають 
однією дозою раз на добу. Доза може бути збільшена лікарем максимум до 20 мг на добу. 
 
Обсесивно-компульсивний розлад 
Звичайна рекомендована доза лікарського засобу «Лексапро» становить 10 мг, яку приймають 
однією дозою раз на добу. Доза може бути збільшена лікарем максимум до 20 мг на добу. 
 
Пацієнти похилого віку (понад 65 років) 
Рекомендована початкова доза лікарського засобу «Лексапро» становить 5 мг, яку приймають 
однією дозою раз на добу. Лікар може порекомендувати збільшити дозу до 10 мг на добу. 
 
Застосування у дітей i підлітків 
Лікарський засіб «Лексапро» зазвичай не слід застосовувати дітям та підліткам. Додаткова 
інформація наведена у розділі 2 «Попередження та заходи безпеки». 
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Порушення функції нирок 
З обережністю слід застосовувати препарат пацієнтам з тяжкими порушеннями функції нирок. 
Препарат слід застосовувати відповідно до рекомендацій лікаря. 
 
Порушення функції печінки 
Пацієнтам з печінковою недостатністю не слід перевищувати дозу 10 мг на добу. Препарат слід 
застосовувати відповідно до рекомендацій лікаря. 
 
Пацієнтам, які повільно метаболізують лікарські засоби за допомогою ізоферменту CYP2C19 
Пацієнтам з цим відомим генотипом не слід перевищувати дозу 10 мг на добу. Препарат слід 
застосовувати відповідно до рекомендацій лікаря. 
 
Застосування лікарського засобу «Лексапро» 
Лікарський засіб «Лексапро» можна приймати разом або незалежно від прийому їжі. Таблетку 
слід ковтати, запиваючи водою. Таблетки не слід розжовувати, оскільки вони гіркі на смак. 
 
При необхідності таблетки можна розламати на дві частини. Для цього таблетку слід покласти 
на рівну поверхню поділкою догори, а потім розламати навпіл, натиснувши на кожну половину 
вказівними пальцями обох рук, як показано на малюнку. 
 

 
 
Тривалість лікування 
Пацієнт може почати відчувати себе краще лише через кілька тижнів лікування. Тому прийом 
лікарського засобу «Лексапро» слід продовжувати, навіть якщо пройде деякий час, перш ніж ви 
відчуєте себе краще. 
 
Не змінюйте дозування без консультації з лікарем. 
 
Приймайте лікарський засіб стільки часу, скільки рекомендує лікар. Якщо пацієнт припиняє 
лікування занадто рано, симптоми можуть повернутися. Тому рекомендується продовжувати 
лікування протягом щонайменше 6 місяців після одужання. 
 
Передозування лікарського засобу «Лексапро» 
Якщо ви передозували лікарський засіб «Лексапро», негайно зверніться до лікаря або у 
відділення невідкладної допомоги найближчої лікарні. Це слід робити навіть у тому випадку, 
якщо ви не відчуваєте ніякого дискомфорту. Симптоми передозування: запаморочення, тремор, 
збудження, судоми, коматозний стан, нудота, блювання, серцеві аритмії, зниження 
артеріального тиску та водно-електролітні порушення. Візьміть упаковку препарату 
лікарського засобу «Лексапро» з собою на прийом до лікаря або в лікарню. 
 
Пропуск прийому лікарського засобу «Лексапро» 
Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.  
Якщо ви забули прийняти дозу і згадали про це перед сном, пропущену дозу слід прийняти 
негайно. Наступну дозу слід приймати наступного дня. Якщо ви згадаєте, що пропустили 
прийом дози вночі або наступного дня, слід пропустити пропущену дозу і прийняти наступну 
дозу у звичайний час.  
 
Припинення застосування лікарського засобу «Лексапро»  
Прийом лікарського засобу «Лексапро» не слід відміняти до тих пір, поки не буде 
рекомендовано лікарем. При припиненні лікування зазвичай рекомендується знижувати дозу 
лікарського засобу «Лексапро» поступово протягом декількох тижнів. 
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При відміні лікарського засобу «Лексапро», особливо якщо вона є раптовою, у пацієнта можуть 
спостерігатися симптоми відміни. Ці симптоми є загальними при перериванні лікування 
лікарським засобом «Лексапро». Ризик підвищується, якщо лікарський засіб «Лексапро» 
застосовують протягом тривалого часу, у високих дозах або якщо дозу зменшують занадто 
швидко. У більшості пацієнтів симптоми слабко виражені і минають самостійно протягом двох 
тижнів. Однак у деяких пацієнтів вони можуть бути більш тяжкими або зберігатися довше  
(2-3 місяці або довше). Якщо після припинення застосування лікарського засобу «Лексапро» 
виникають тяжкі симптоми відміни, зверніться до лікаря. Лікар може порекомендувати 
відновити прийом препарату та відміняти його повільніше.  
 
Симптоми відміни включають запаморочення (нестійка хода, порушення рівноваги), відчуття 
поколювання, печіння і (рідше) відчуття удару струмом, у тому числі в голові, порушення сну 
(яскраві сновидіння, нічні кошмари, безсоння), відчуття неспокою, головний біль, нудота, 
пітливість (включаючи нічну пітливість), психомоторний неспокій або збудження, тремор, 
відчуття сплутаності свідомості, емоційна нестійкість або дратівливість, діарея (рідкі 
випорожнення), порушення зору, тріпотіння або прискорене серцебиття.  
 
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 зазвичай проходять через кілька тижнів лікування. Будь ласка, зверніть увагу, 
що деякі з цих ефектів можуть бути симптомами захворювання і зникнуть у міру вашого 
одужання. 
 
Якщо під час лікування виникають будь-які з цих побічних реакцій, зверніться до лікаря 
або негайно зверніться до лікарні: 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб): 
• незвичні кровотечі, включаючи шлунково-кишкові кровотечі; 
 
Рідкісні побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 з 1000 осіб): 
• набряк шкіри, язика, губ або обличчя, кропив’янка чи утруднене дихання або ковтання 

(важка алергічна реакція); 
• висока температура, збудження, сплутаність свідомості (дезорієнтація), тремор і сильні 

м'язові спазми, які можуть бути симптомами рідкісного розладу, що називається 
серотоніновим синдромом. 

 
Побічні реакції, частота виникнення яких невідома (неможливо оцінити за наявними даними): 
• труднощі з виділенням сечі; 
• конвульсії, див. також розділ «Попередження та заходи безпеки»; 
• жовте забарвлення шкіри та білків очей, що є симптомом порушення функції 

печінки/гепатиту; 
• прискорене, нерегулярне серцебиття, непритомність, що може бути симптомом 

небезпечного для життя стану, який називається torsade de pointes; 
• суїцидальні думки та поведінка, див. також розділ «Попередження та заходи безпеки»; 
• раптовий набряк шкіри або слизових оболонок (ангіоневротичний набряк). 
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Крім описаних вище, також повідомлялося про наступні побічні реакції: 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати у 1 або більше з 10 осіб): 
• нудота; 
• головні болі. 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 з 10 осіб): 
• закладеність носа або нежить (синусит); 
• знижений або підвищений апетит; 
• тривожність, психомоторний неспокій, ненормальні сновидіння, проблеми із засинанням, 

сонливість, запаморочення, позіхання, тремор, відчуття поколювання у шкірі; 
• діарея, запор, блювання, сухість у роті; 
• підвищене потовиділення; 
• біль у м'язах і суглобах; 
• сексуальна дисфункція (затримка еякуляції, еректильна дисфункція, зниження статевого 

потягу та складнощі з досягненням оргазму у жінок); 
• відчуття втоми, підвищення температури; 
• збільшення маси тіла. 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 зі 100 осіб): 
• кропив'янка, висип, свербіж; 
• скрегіт зубами, збудження, нервозність, напади тривоги, сплутаність свідомості 

(дезорієнтація); 
• порушення сну, порушення смаку, непритомність (синкопе); 
• розширення зіниць, порушення зору, дзвін (шум) у вухах; 
• випадіння волосся; 
• рясні менструальні кровотечі; 
• нерегулярні менструації; 
• зниження маси тіла; 
• прискорене серцебиття; 
• набряки верхніх або нижніх кінцівок; 
• носова кровотеча. 

 
Рідкісні побічні реакції (можуть виникати менше ніж у 1 з 1000 осіб): 
• агресія, деперсоналізація (відчуття втрати власної ідентичності, людина відчуває себе не 

собою), галюцинації; 
• сповільнене серцебиття. 
 
Побічні реакції, частота виникнення яких невідома (неможливо оцінити за наявними даними): 
• зниження концентрації натрію в крові (проявляється нудотою та нездужанням з м'язовою 

слабкістю або сплутаністю свідомості); 
• запаморочення при вставанні внаслідок зниження артеріального тиску (ортостатична 

гіпотензія); 
• відхилення від норми показників печінкових проб (підвищення рівня печінкових 

ферментів у крові); 
• рухові розлади (мимовільні м'язові рухи); 
• хвороблива ерекція статевого члена (пріапізм); 
• симптоми незвичної кровоточивості шкіри та слизових оболонок (петехії); 
• підвищена секреція антидіуретичного гормону (АДГ), що спричиняє затримку води в 

організмі, розрідження крові, зниження рівня натрію (аномальна секреція АДГ); 
• галакторея у чоловіків та у жінок, які не годують груддю; 
• манія; 
• у пацієнтів, які приймали препарати цієї групи, спостерігався підвищений ризик 

переломів кісток; 
• зміна серцевого ритму (так зване "подовження інтервалу QT", що спостерігається на ЕКГ, 

тесті, який оцінює функцію серця); 
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• сильна вагінальна кровотеча, що виникає незабаром після пологів (післяпологова 
кровотеча), див. додаткову інформацію у підрозділі «Вагітність, годування груддю та 
вплив на фертильність» розділу 2. 

 
Крім того, відомі побічні реакції препаратів з подібним механізмом дії до есциталопраму 
(діюча речовина лікарського засобу «Лексапро»), а саме: 
• психомоторний неспокій (акатизія); 
• втрата апетиту. 
 
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 
PL-02 222 Warszawa 
Тел.: + 48 22 49 21 301 
Факс: + 48 22 49 21 309 
Вебсайт: 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 «Лексапро» 

 
Лікарський засіб слід зберігати в недоступному для дітей місці. 
 
Забороняється застосовувати лікарський засіб після завершення терміну придатності, 
зазначеного на етикетці або картонній коробці. 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 «Лексапро» 
Діюча речовина - есциталопрам. Кожна таблетка лікарського засобу «Лексапро» містить 10 мг 
есциталопраму (у вигляді оксалату).  
 
Допоміжні речовини:  
Ядро таблетки: целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, 
натрію кроскармелоза, магнію стеарат. 
Покриття таблетки: Opadry OY-S-28849 White: гіпромелоза (5 cP), макрогол 400, титану діоксид 
(Е 171). 
 
Зовнішній вигляд лікарського засобу «Лексапро» та вміст упаковки 
Лікарський засіб «Лексапро» випускається у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, 
що містять 10 мг активної речовини. 
 
Опис таблеток наведено нижче. 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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10 мг: Овальні, вкриті білою плівковою оболонкою таблетки розміром 8х5,5 мм. 

Таблетки розділені посередині поділкою та марковані літерою «Е» з одного боку 
та літерою «L» з іншого боку від риски, з одного боку таблетки. 

 
Лікарський засіб «Лексапро» випускається в наступних упаковках: 
 
Блістер (прозорий) у картонній коробці: 
14 (один блістер по 14 таблеток) та 28 таблеток (два блістери по 14 таблеток). 
 
Не всі розміри упаковки можуть знаходитися у продажу. 
 
Відповідальний суб’єкт та виробник 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
2500 Valby 
Данія 
 
Цей лікарський засіб дозволено для продажу в країнах-членах Європейської економічної 
зони під такими назвами: 
Австрія: Cipralex 
Бельгія: 
Болгарія: 
Кіпр: 
Чехія: 
Естонія: 

Sipralexa 
Cipralex 
Cipralex 
Cipralex 
Cipralex 

Данія: Cipralex 
Фінляндія:  Cipralex 
Франція: Seroplex 
Греція: Cipralex 
Іспанія: Cipralex 
Нідерланди: Lexapro 
Ісландія: Cipralex 
Ірландія: 
Литва: 

Lexapro 
Cipralex 

Люксембург: 
Латвія: 
 
Мальта: 

Sipralexa 
Cipralex 10 мг, таблетки, вкриті оболонкою  
Cipralex 20 мг, таблетки, вкриті оболонкою  
Cipralex 

Німеччина: Cipralex 
Норвегія: 
Польща: 

Cipralex 
Lexapro 

Португалія: 
Румунія: 
Словаччина: 
Словенія: 

Cipralex 
Cipralex 
Cipralex 
Cipralex 

Швеція: 
Угорщина: 

Cipralex 
Cipralex 

Італія:  Cipralex 
Великобританія: Cipralex 
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Представник відповідального суб’єкта: 
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: 05/2022. 
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