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Инструкция Урсолізин капсули по 300 мг №20 (10х2)
УВАГА! Уся інформація узята з відкритих джерел і надається виключно в ознайомлювальних
цілях.

Урсолізин капсули по 300 мг №20 (10х2)

Діюча речовина: Кислота урсодезоксихолевая
Лікарська форма: Капсули
Фармакотерапевтична группа: Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та
жовчовивідних шляхів. При біліарній патології

Склад
діюча речовина: 1 капсула містить кислоти урсодезоксихолевої 150 мг або 300 мг;
допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний
безводний, желатин, титану діоксид (Е 171).

Лікарська форма
Капсули.

Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів. Засоби, що
застосовуються при біліарній патології.
Код АТС А05А А02.

Показання
Розчинення рентгеннегативних холестеринових жовчних каменів розміром не більше 15
мм у діаметрі у хворих з функціонуючим жовчним міхуром, незважаючи на наявність у
ньому жовчного(их) каменя(ів);

лікування гастриту з рефлюксом жовчі;
симптоматичне лікування первинного біліарного цирозу (ПБЦ) за умови відсутності
декомпенсованого цирозу печінки.

Протипоказання
Гіперчутливість до будь-якої речовини, що входить до складу лікарського засобу;
гостре запалення жовчного міхура або жовчних протоків;
непрохідність жовчних протоків (закупорка загальної жовчної протоки або протоки
міхура).
Капсули Урсолізин не призначають хворим з жовчним міхуром, що не візуалізується
рентгенологічними методами, з кальцифікованими каменями, порушеною скоротливістю
жовчного міхура або пацієнтам, у яких часто виникають жовчні коліки.

Спосіб застосування та дози
Препарат слід застосовувати під наглядом лікаря. Для пацієнтів з масою тіла менше 47 кг або у
яких виникають труднощі при ковтанні капсул, рекомендовано застосовувати препарат в іншій
лікарській формі, наприклад, суспензії.
Для розчинення холестеринових жовчних каменів
Рекомендована доза препарату становить 10 мг урсодезоксихолевої кислоти/кг маси тіла.
Капсули потрібно ковтати цілими, запиваючи водою, 1 раз на добу увечері перед сном. Капсули
потрібно приймати регулярно.
Необхідний для розчинення жовчних каменів час зазвичай становить 6-24 місяців. Якщо
зменшення розмірів жовчних камінів не спостерігається після 12 місяців прийому, слід
припинити терапію.
Успіх лікування потрібно перевіряти кожні 6 місяців за допомогою ультразвукового або
рентгенологічного дослідження. Додатковими дослідженнями потрібно перевіряти, чи з часом
не відбулась кальцифікація каменів. Якщо це трапилось, лікування слід припинити.
Для лікування гастриту з рефлюксом жовчі
Дозування препарату та тривалість лікування визначає лікар для кожного пацієнта
індивідуально. Зазвичай призначають прийом 1 капсули на добу увечері перед сном протягом
10-14 днів.
Для симптоматичного лікування первинного біліарного цирозу (ПБЦ)
Добова доза препарату залежить від маси тіла та становить 14 ± 2 мг урсодезоксихолевої
кислоти/кг маси тіла.
У перші 3 місяці лікування капсули потрібно приймати, розподіливши добову дозу на
3 прийоми протягом дня. При покращенні показників функції печінки добову дозу можна
приймати 1 раз на день увечері.
Увага ! Текст опису препарату "Урсолізин капсули по 300 мг №20 (10х2)" надано для загальної
інформації та ознайомлення. Даний опис є спрощеним варіантом офіційною анотації до ліків.
Перед придбанням і використанням препарату обов'язково зверніться до лікаря і отримайте

професійні рекомендації . Даний текст розміщений на порталі суто для ознайомлювальних
цілей і не може слугувати приводом для самолікування. Тільки лікар може виносити рішення
про призначення тих чи інших ліків, визначати дозу та графік прийому.

