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Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 

Бифрен 
 

Торговое название 

Бифрен 

 

Международное непатентованное название 

Нет 

 

Лекарственная форма 

Капсулы 

 

Состав 

Одна капсула содержит 

активное вещество – фенибут 250 мг  

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия 

кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, 

тальк;  

состав капсулы: желатин, титана диоксид (Е 171) 

 

Описание 

Твердые желатиновые капсулы белого цвета.  

Содержимое капсул – порошок белого или почти белого цвета. 

Допускается наличие спрессованных столбиков или комочков, которые 

при надавливании распадаются 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Психоаналептики. Психостимуляторы и ноотропы. Психостимуляторы и 

ноотропы другие. Фенибут.  

Код АТХ N06B X22 

 

Фармакологические свойства 

Фармакокинетика 



Препарат хорошо всасывается после перорального приема и хорошо 

проникает во все ткани организма, хорошо проникает через 

гематоэнцефалический барьер. Распределение в печени и почках близко к 

равномерному, а в мозге и крови – ниже равномерного. Через 3 часа 

заметное количество введенного фенибута обнаруживают в моче, в это же 

время концентрация препарата в ткани мозга не понижается, его 

обнаруживают в мозге еще через 6 часов. На следующий день фенибут 

можно обнаружить только в моче, его находят в моче еще через 2 дня 

после приема, однако обнаруживаемое количество составляет всего 5% от 

введенной дозы. Наибольшее связывание фенибута происходит в печени 

(80%), оно не является специфичным. При повторном введении 

кумуляцию не наблюдают. 

Фармакодинамика 

Бифрен является призводным γ-аминомасляной кислоты и 

фенилэтиламина. Доминирующим является его антигипоксическое и 

антиамнестическое действие. Обладает транквилизирующими свойствами, 

стимулирует память и обучаемость, повышает физическую 

работоспособность; устраняет психоэмоциональную напряженность, 

тревожность, страх и улучшает сон; удлиняет и усиливает действие 

снотворных, наркотических, нейролептических и противосудорожных 

средств. Не влияет на холино- и адренорецепторы. Препарат удлиняет 

латентный период и укорачивает продолжительность и выраженность 

нистагма, обладает противоэпилептическим действием.  

Заметно уменьшает проявления астении и вазовегетативные симптомы, в 

том числе головную боль, чувство тяжести в голове, нарушение сна, 

раздражительность, эмоциональную лабильность, повышает умственную 

работоспособность. В отличие от транквилизаторов под влиянием 

препарата Бифрен улучшаются психологические показатели (внимание, 

память, скорость и точность сенсорно-моторных реакций). У больных с 

астенией и у эмоционально лабильных пациентов уже с первых дней 

терапии препаратом улучшается самочувствие, повышается интерес и 

инициатива, мотивация к активной деятельности без седативного эффекта 

или возбуждения. Установлено, что фенибут улучшает биоэнергетику 

мозга.  

 

Показания к применению 

- Астенические и тревожно-невротические состояния: беспокойство, 

страх, тревога; у пожилых пациентов – бессонница, ночное 

беспокойство; профилактика состояний стресса перед операциями 

- Болезнь Меньера и головокружения, связанные с дисфункцией 

вестибулярного анализатора различного генеза 

- Профилактика кинетозов (специфическое нарушение вестибулярного 

аппарата с характерными симптомами: общее недомогание, тошнота, 

рвота, связанные с нахождением на движущемся транспорте, напр. лодка 

или самолет) 



- Лечение заикания и тиков у детей 

- Вспомогательное средство в комплексном лечении для купирования 

синдрома алкогольной абстиненции  

 

Способ применения и дозы 

Применяют внутрь перед употреблением пищи, запивая водой. 

Взрослым назначают по 250-500 мг 3 раза в сутки. Высшие разовые дозы: 

для взрослых-750 мг, для пациентов старше 60 лет - 500 мг. Курс лечения 

составляет 4-6 недель. 

Детям в возрасте от 11 лет - по 250 мг 2-3 мг в сутки. 

Бифрен можно комбинировать с другими психотропными средствами, это 

увеличивает его эффективность. При этом можно уменьшить дозу 

препарата Бифрен и других одновременно применяемых препаратов. 

Для купирования алкогольного абстинентного синдрома Бифрен в первые 

дни лечения назначают по 250-500 мг 3 раза в день и 750 мг на ночь с 

постепенным понижением суточной дозы до обычной для взрослых. 

Для устранения головокружения при дисфункции вестибулярного 

аппарата инфекционного генеза (отогенный лабиринтит) и болезни 

Меньера в период обострения Бифрен назначают по 750 мг 3 раза в сутки в 

течение 5-7 дней, при снижении выраженности вестибулярных расстройств 

– по 250-500 мг 3 раза в сутки в течение 5-7 дней и затем – по 250 мг 1 раз 

в сутки на протяжении 5 дней. При относительно легком течении 

заболеваний Бифрен принимают по 250 мг 2 раза в сутки в течение 5-7 

дней, а затем – по 250 мг 1 раз в сутки в течение 7-10 дней. 

Для устранения головокружения при дисфункции вестибулярного 

аппарата сосудистого и травматического генеза Бифрен назначают по 250 

мг 3 раза в сутки на протяжении 12 дней. 

Для профилактики укачивания в условиях морского плавания назначают в 

дозе 250-500 мг однократно за один час до предполагаемого начала качки 

при появлении первых симптомов морской болезни. Действие препарата 

Бифрен усиливается при повышении дозы препарата. При наличии 

выраженных проявлений морской болезни (рвота, тошнота) назначение 

препарата малоэффективно даже в дозе 750-1000 мг. 

Для комплексного лечения женщин с остеохондрозом шейно-грудного 

отдела позвоночника и климактерическими расстройствами назначают по 

250 мг 3 раза в сутки в течение первых 2 недель, в следующие 2 недели – 

по 250 мг 2 раза в сутки. В случае умеренной выраженности 

вертеброгенного болевого синдрома и климактерических расстройств 

рекомендуется применение препарата Бифрен в дозе 500 мг (250 мг 2 раза) 

ежедневно в течение 4 недель комплексного лечения остеохондроза. 

Если прием одной или нескольких доз был пропущен, продолжают прием 

в ранее назначенных дозах, при необходимости или при ухудшении 

самочувствия больному следует проконсультироваться с врачом. 

 

Побочные действия 



Определение частоты побочных явлений проводится в соответствии со 

следующими критериями: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ от 1/100 до < 1/10), 

нечасто (≥ от 1/1000 до < 1/100), редко (≥ 1/10000 до < 1/1000), очень редко 

(< 1/10000), частота проявления неизвестна (невозможно определить по 

доступным данным).  

Редко 

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, 

зуд, крапивницу, покраснение кожи. 

Частота проявления неизвестна (невозможно определить по доступным 

данным) 

Со стороны нервной системы: сонливость (в начале лечения), головная 

боль и головокружение (в дозах выше 2 г в сутки, при уменьшении дозы, 

выраженность побочного действия уменьшается). 

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота (в начале лечения), 

рвота, диарея, боль в эпигастральной области. 

Со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатотоксичность (при 

длительном применении высоких доз). 

Нарушение психики: эмоциональная лабильность, нарушение сна (данные 

побочные реакции могут наблюдаться у детей при применении 

лекарственного средства не в соответствии с инструкцией для 

применения).  

 

Противопоказания 

- повышенная чувствительность к компонентам препарата  

- острая почечная недостаточность  

- детский возраст до 11 лет 

 

Лекарственные взаимодействия 

Бифрен можно применять с другими лекарственными средствами, в том 

числе с транквилизаторами и нейролептиками, поскольку их эффекты 

могут взаимно усиливаться. 

 

Особые указания 

Следует соблюдать осторожность больным с патологией 

пищеварительного тракта из-за раздражительного действия Бифрена. Этим 

больным назначают сниженные дозы. При длительном применении 

контролируют клеточный состав крови, показатели функциональных 

печеночных проб. 

Дети 

Препарат можно применять детям в возрасте от 11 лет. 

Применение во время беременности и лактации 

Применение препарата Бифрен в период беременности или кормления 

грудью противопоказано, так как нет достаточных данных относительно 

применения препарата в этот период. 



Способность влиять на скорость реакции при управлении 

автотранспортом или другими механизмами 

Пациентам, у которых во время лечения препаратом возникают 

сонливость, головокружения или другие нарушения со стороны 

центральной нервной системы, следует воздерживаться от управления 

автотранспортными средствами или работы с другими механизмами. 

 

Передозировка 

Бифрен – малотоксичное соединение, лишь в суточной дозе 7-14 г при 

длительном применении он может быть гепатотоксическим (наблюдались 

эозинофилия и жировая дистрофия печени).  

Симптомы: сонливость, тошнота, рвота, возможное развитие 

артериальной гипотензии, острая почечная недостаточность. 

Лечение: промывание желудка. Терапия симптоматическая. 

При осложнениях (артериальная гипотензия, почечная недостаточность) 

применяют вспомогательные и симптоматические меры. 

 

Форма выпуска и упаковка 

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки 

поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на государственном и русском языках 

помещают в картонную пачку. 

 

Условия хранения 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения 

2 года 

Не применять по истечении срока годности 

 

Условия отпуска из аптек 

По рецепту 

 

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения 

ООО «Фарма Старт», 

Украина, г. Киев, бул. И. Лепсе, 8. 

 

 

Наименование,  адрес и контактные  данные организации на 

территории Республики Казахстан, принимающей претензии 

(предложения) по качеству лекарственных средств  от потребителей и 

ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью 

лекарственного средства:  



ТОО «Ацино Каз»,  

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Бегалина, 136А. 

Телефон: 8 (727-2) 91-61-51 

Факс: 8 (727-2) 91-61-51 

Контактное лицо: Цой Л.С. 

E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss                  



             Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрлігі 

Фармация комитеті Төрағасының  

2018 жылғы    “01”   03 

№  N013829   бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

  

 

Дәрілік затты медициналық қолдану 

жөніндегі нұсқаулық 

Бифрен 

Саудалық атауы 

Бифрен 

 

Халықаралық патенттелмеген атауы 

Жоқ 

 

Дәрілік түрі 

Капсулалар 

 

Құрамы 

Бір капсула құрамында 

белсенді зат – 250 мг фенибут  

қосымша заттар: микрокристалды целлюлоза, натрий кроскармеллозасы, 

сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы, магний стеараты, тальк;   

капсуланың құрамы: желатин, титанның қостотығы (Е 171) 

 

Сипаттамасы 

Ақ түсті қатты желатинді капсулалар.  

Капсуланың ішіндегі зат – ақ немесе ақ дерлік түсті ұнтақ. Қысқан кезде 

ыдырайтын сығымдалған діңдердің немесе түйіртпектердің болуына жол 

берілген.  

 

Фармакотерапиялық тобы 

Психоаналептиктер. Психостимуляторлар және ноотроптар. 

Психостимуляторлар және басқа  ноотроптар. Фенибут.  

АТХ коды N06B X22 

 

Фармакологиялық қасиеттері 

Фармакокинетикасы 

Препарат пероральді түрде қабылдаудан кейін жақсы сіңеді және 

организмнің барлық тіндеріне жақсы енеді, гематоэнцефалдық бөгет 

арқылы өтеді.   Бауырда және бүйректе таралуы тепе-теңге жуық, ал мида 

және қанда – тепе-теңнен төмен. Енгізілген фенибуттың елеулі мөлшері 3 



сағаттан кейін несептен табылады, ал осы кездегі препараттың ми 

тіндеріндегі концентрациясы төмендемейді, ол ми тінінен 6 сағаттан соң да 

табылады. Келесі күні фенибутты несептен ғана табуға болады, 

препаратты қабылдағаннан кейін ол тағы да 2 күн өткен соң табылады, 

алайда табылған мөлшері енгізілген дозаның небары 5%-ын құрайды. 

Фенибут бауырда көбірек байланысады (80%), ол спецификалық болып 

табылмайды. Қайталап қолданған кезде жиналып қалу байқалған жоқ.  

Фармакодинамикасы 

Бифрен γ-аминомай қышқылының және фенилэтиламиннің туындылары 

болып табылады. Антигипоксиялық және антиамнестикалық әсері басым 

болып табылады. Транквилизациялайтын қасиеттері бар, жадыны және 

үйренгіштікті стимуляциялайды, дене жұмысын атқару қабілетін 

арттырады; психоэмоциональді кедергіні, үрейленуді, қорқуды жояды 

және ұйқыны жақсартады; ұйықтатқыш, есірткілік, нейролептикалық және 

құрысуға қарсы дәрілердің әсерін күшейтеді. Холино- және 

адренорецепторларға ықпалын тигізбейді. Препарат жасырын кезеңді 

ұзартады және нистагмның ұзақтығын және айқындылығын қысқартады, 

эпилепсияға қарсы әсері бар.   

Астенияның көріністерін және вазовегетативтік симптомдарды, соның 

ішінде бас ауыруды, бастағы ауырлық сезімін, ұйқының бұзылуын, 

ашушаңдықты, эмоциональді құбылмалылықты азайтады, ақыл-ой 

жұмысына қабілетін арттырады. Транквилизаторлардан айырмашылығы – 

Бифрен препаратының әсер етуімен психологиялық көрсеткіштер (зейін 

бөлу, жады, сенсорлы-моторлы реакциялардың жылдамдығы және 

нақтылығы) жақсарады. Астениясы бар науқастарда және эмоциональді 

құбылмалы пациенттерде препаратпен емдеудің алғашқы күнінен бастап 

өзін-өзі сезінуі жақсарады, қызығушылығы және ынтасы, белсенді 

қызметке седативтік әсерсіз немесе қозусыз мотивациясы артады. 

Фенибуттың ми биоқуатын жақсартатыны анықталды.     

 

Қолданылуы 

- Астениялық және үрейлі-невроздық жағдайларда: мазасыздықта, 

қорқынышта, үрейленуде; егде жастағы пациенттерде – ұйқысыздықта, 

түнгі мазасыздықта; операция алдындағы күйзеліске профилактика 

жүргізу үшін  

- Меньер ауруында және генезі әртүрлі вестибулярлық анализатордың 

дисфункциясымен байланысты бас айналулар  

- Кинетоздардың профилактикасында (вестибулярлық аппараттың өзіне 

тән симптомдармен спецификалық бұзылуы: қозғалыстағы көлікте, 

мысалы, қайықта немесе ұшақта болуымен байланысты жалпы 

дімкәстік, жүректің айнуы, құсу.  

- Балаларда кекештенуді және дене мүшелерінің еріксіз тартылуын 

емдеуде   

- Алкогольдік абстиненция синдромын басу үшін кешенді емде қосымша 

дәрі ретінде  



 

Қолдану тәсілі және дозалары 

Тамақ ішер алдында ішке сумен ішіп қолданады.  

Ересектерге тәулігіне 3 рет 250-500 мг-ден тағайындайды. Бір реттік 

жоғары дозалар: ересектер үшін - 750 мг, 60 жастан асқан пациенттер үшін 

- 500 мг. Емдеу курсы 4-6 аптаны құрайды. 

Балаларға 11 жастан бастап - 250 мг тәулігіне 2-3 мг. 

Бифренді психотроптық басқа дәрілермен біріктіруге болады, бұл оның 

тиімділігін арттырады. Мұндайда Бифрен препаратының және бір мезгілде 

қолданылатын басқа препараттардың дозаларын азайтуға болады.  

Алкогольдік абстинентті синдромды басу үшін емдеудің алғашқы күндері  

күніне 3 рет Бифренді 250-500 мг-ден және түнге 750 мг-ден тағайындап, 

ересектерде тәуліктік дозаны әдеттегі дозаға дейін біртіндеп төмендетеді.    

Генезі инфекциялық (отогендік лабиринтит) (отогендік лабиринтит) 

вестибулярлық аппарат дисфункциясында бас айналуды және өршу 

сатысындағы Меньер ауруын жою үшін Бифренді 5-7 күн бойы тәулігіне 3 

рет 750 мг-ден тағайындайды, вестибулярлық бұзылыстардың 

айқындылығы төмендеген кезде – 5-7 күн бойы тәулігіне 3 рет 250-500 мг-

ден және содан кейін 5 күн бойы тәулігіне 1 рет 250 мг-ден тағайындайды. 

Ауру ағымы біршама жеңіл болғанда Бифренді 5-7 күн бойы тәулігіне 2 

рет 250 мг-ден, ал содан кейін 7-10 күн бойы тәулігіне 1 рет 250 мг-ден 

қабылдайды.    

Генезі қантамырлық және жарақаттық вестибулярлық аппарат 

дисфункциясында бас айналуды жою үшін Бифренді 12 күн бойы тәулігіне 

3 рет 250 мг-ден тағайындайды.   

Теңізде жүзу жағдайында шайқалудың профилактикасы үшін теңіз 

ауруының алғашқы симптомдары пайда болған кезде шайқалудың 

болжаммен басталуынан бір сағат бұрын бір рет 250-500 мг доза 

тағайындайды. Бифрен препаратының әсері препарат дозасын арттырған 

кезде күшейеді. Теңіз ауруының айқын көріністері (құсу, жүректің айнуы) 

бар болған жағдайда препаратты 750-1000 мг дозада тағайындаудың өзі аз 

тиімді болады.  

Омыртқаның мойын-кеуде бөлігінің остеохондрозы және 

климактериялық бұзылыстары бар әйелдерді кешенді емдеу үшін алғашқы 

2 апта ішінде тәулігіне 3 рет 250 мг-ден, келесі 2 аптада тәулігіне 2 рет 250 

мг-ден тағайындайды. Вертеброгендік ауыру синдромының және 

климактериялық бұзылыстар айқындылығы орташа болған жағдайда 

остеохондрозды кешенді емдеуде Бифрен препаратын 4 апта бойы күн 

сайын 500 мг (250 мг 2 рет) дозада қолдану ұсынылады.   

Егер бір немесе бірнеше дозаларды қабылдауды өткізіп алса, бұрыннан 

тағайындалған дозаларды қабылдауды жалғастырады, қажет болған кезде 

немесе өзін нашар сезінген жағдайда науқастың дәрігерден кеңес алғаны 

жөн.   

 

 



Жағымсыз әсерлері 

Жағымсыз құбылыстардың жиілігін анықтау келесі критерийлерге сәйкес 

жүргізіледі: өте жиі (≥ 1/10), жиі (≥ 1/100-ден < 1/10 дейін), жиі емес (≥ 

1/1000-нан < 1/100 дейін), сирек (≥ 1/10000-нан < 1/1000 дейін), өте сирек 

(< 1/10000), көрініс беру жиілігі белгісіз (қолда бар деректермен анықтау 

мүмкін емес).    

Сирек 

Иммундық жүйе тарапынан: аллергиялық реакциялар, бөртпені, 

қышынуды, есекжемді, терінің қызаруын қоса   

Көрініс беру жиілігі белгісіз (қолда бар деректер бойынша анықтау 

мүмкін емес)   

Жүйке жүйесі тарапынан: ұйқышылдық (емнің бас кезінде), бас ауыру 

және бас айналу (тәулігіне 2 г-ден астам дозаларда), дозаны азайтқанда 

жағымсыз әсерлердің айқындылығы азаяды).   

Асқазан-ішек жолы тарапынан: жүректің айнуы (емнің бас кезінде), құсу, 

диарея, эпигастральді аймақтың ауыруы.  

Бауыр және өт шығару жолдары тарапынан: гепатоуыттылық (жоғары 

дозаларды ұзақ уақыт қолданғанда).  

Психиканың бұзылуы: эмоциональді құбылмалылық, ұйқының бұзылуы 

(осы жағымсыз реакциялар дәрілік затты қолдануға арналған нұсқаулыққа 

сәйкес қолданған кезде байқалуы мүмкін).    

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 

- препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық  

- бүйрек функциясының жедел жеткіліксіздігі  

- 11 жасқа дейінгі балаларға 

 

Дәрілермен өзара әрекеттесуі   

Бифренді басқа дәрілік заттармен, соның ішінде транквилизаторлармен 

және нейролептиктермен бірге қолдануға болады, өйткені олардың 

әсерлері өзара күшеюі мүмкін.   

 

Айрықша нұсқаулар 

Ас қорыту жолының патологиясы бар науқастар, Бифреннің тітіркендіргіш 

әсері бар болғандықтан, сақтық танытқандары жөн. Бұл науқастарға 

төмендетілген дозаларды тағайындайды. Ұзақ уақыт қолданғанда қанның 

жасушалық құрамын, функциональді бауыр сынамаларының 

көрсеткіштерін бақылайды.   

Балалар 

Препаратты балаларға 11 жастан бастап қолдануға болады. 

Жүктілік және лактация кезеңінде қолданылуы  

Жүктілік немесе емшек емізу кезеңінде Бифрен препаратын қолдануға 

болмайды, өйткені осы кезеңде препаратты қолдануға қатысты жеткілікті 

деректер жоқ.    



Автокөлікті немесе басқа да механизмдерді басқару кезінде реакция 

жылдамдығына ықпал ету ерекшеліктері   

Препаратпен емделу кезінде пациенттер ұйқышылдық, бас айналу немесе 

орталық жүйке жүйесі тарапынан басқа да бұзылулар туындайды, 

автокөлікті басқаруды немесе басқа механизмдермен жұмыс жасауды 

тоқтата тұрған жөн.   

 

Артық дозалануы 

Бифрен – уыттылығы аз қосылыс, тәуліктік 7-14 г дозада ғана ол 

гепатоуытты болуы мүмкін (эозинофилия және бауырдың майлы 

дистрофиясы байқалды).  

Симптомдары: ұйқышылдық, жүректің айнуы, құсу; артериялық 

гипотензия дамуы мүмкін, бүйрек функциясының жедел жеткіліксіздігі.   

Емі: асқазанды шаю. Емдеу симптоматикалық. 

Асқынуларда (артериялық гипотензия, бүйрек функциясының 

жеткіліксіздігі) қосымша және симптоматикалық шараларды қолданады.    

 

Шығарылу түрі және қаптамасы 

Поливинилхлоридті үлбірден және лакталған баспалы алюминий фольгадан 

жасалған пішінді ұяшықты қаптамада 10 капсуладан.  

Пішінді ұяшықты 2 қаптама медициналық қолдану жөнінде мемлекеттік 

және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.   

 

Сақтау шарттары 

Түпнұсқалық қаптамасында, 25 °С-ден аспайтын температурада сақтау 

керек. 

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!  

 

Сақтау мерзімі 

2 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды  

 

Дәріханалардан босатылу шарттары 

Рецепт арқылы 

 

Өндіруші/Тіркеу куәлігінің ұстаушысы  

«Фарма Старт» ЖШҚ, 

Украина, Киев қ-сы, И. Лепсе бул., 8. 

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттың 

сапасы жөніндегі шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және 

тіркеуден кейін дәрілік заттың қауіпсіздігін бақылауға жауапты 

ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс жасау деректері:  

«Ацино Каз» ЖШС,  

Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Бегалин к-сі, 136А  



Телефон: 8 (727-2) 91-61-51 

Факс: 8 (727-2) 91-61-51 

Байланыстағы тұлға: Цой Л.С. 

E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss                     
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