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    УТВЕРЖДЕНА 

Приказом председателя  
Комитета фармации 

Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 

от «23»    08       2018  г. 
№  N016627 

 
Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 
 

Прамиксол 

Торговое название 
Прамиксол 

Международное непатентованное название 
Прамипексол 

 

Лекарственная форма 
Таблетки 

 

Состав 
1  таблетка  содержит 

активное  вещество - прамипексола дигидрохлорида моногидрата 0,25 мг 
или 1,0 мг;  
вспомогательные вещества: маннит (маннитол) (Е 421), крахмал 
кукурузный, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон, магния 
стеарат. 
 

Описание 
Таблетки по 0,25 мг – белого или почти белого цвета, 
плоскоцилиндрические, с насечкой в виде креста; 
таблетки по 1,0 мг – белого или почти белого цвета, 
плоскоцилиндрические, с риской. 

 

Фармакотерапевтическая группа 
Нервная система. Антипаркинсонические  препараты. Допаминэргические  
препараты. Агонисты допамина. Прамипексол 

Код АТХ N04B C05 

 

Фармакологические свойства 

Фармакокинетика 

Прамипексол быстро и полностью всасывается после перорального 
применения. Абсолютная биодоступность составляет более 90 %. 
Максимальные концентрации в плазме регистрируются между 1-ым и 3-им 
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часом. Скорость всасывания не уменьшается при одновременном приеме 
пищи, но уменьшается общий уровень всасывания.  
Прамипексолу присуща линейная кинетика и, независимо от 
лекарственной формы, относительно незначительные колебания 
плазменного уровня у разных пациентов.  
У людей связывание прамипексола с белками очень низкое (< 20 %), а 
объем распределения – большой (400 л). Прамипексол метаболизируется у 
людей только в незначительном количестве. 
Выведение почками неизмененного прамипексола является важнейшим 
путем элиминации. Примерно 90 % дозы, меченной 14C, выводится 
почками, тогда как менее 2 % определяется в кале. Общий клиренс 
прамипексола составляет около 500 мл/мин, а почечный – примерно 400 
мл/мин. Период полувыведения (t ½) – от 8 часов у молодых пациентов до 
12 часов у лиц пожилого возраста. 
Фармакодинамика 

Прамипексол является допаминовым агонистом с высокой селективностью 
и специфичностью относительно допаминовых рецепторов подтипа D2 и 
имеет преимущественное родство с D3-рецепторами, он отличается полной 
внутренней активностью. 
Прамипексол облегчает паркинсонические двигательные нарушения путем 
стимуляции допаминовых рецепторов стриатума (полосатого тела). 
Прамипексол подавляет синтез, высвобождение и оборот допамина.  
Точный механизм действия прамипексола при лечении синдрома 
беспокойных ног неизвестен. Хотя патофизиология синдрома беспокойных 
ног в общем неизвестна, нейрофармакологические данные указывают на 
привлечение первичной допаминергической системы.  
 
Показания к применению 
Лечение признаков и симптомов идиопатической болезни Паркинсона у 
взрослых в качестве монотерапии (без леводопы) или в комбинации с 
леводопой во время заболевания до поздних стадий, когда эффект 
леводопы снижается или становится неустойчивым и возникает колебание 
терапевтического эффекта (феномен «включения-выключения»). 
Симптоматическое лечение идиопатического синдрома беспокойных ног 

от умеренной до тяжелой степени у взрослых в дозах не выше 0,75 мг. 
 

Способ применения и дозы 
Таблетки принимают перорально, независимо от приема пищи, запивая 
водой. 
Болезнь Паркинсона. 
Суточную дозу разделяют на 3 приема в равных частях. 
Начальное лечение. 
Как показано ниже, дозу препарата необходимо увеличивать постепенно, с 
начальной 0,375 мг в сутки каждые 5-7 дней. В случаях, когда у пациентов 
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не возникает непереносимых побочных явлений, дозу необходимо 
титровать до достижения максимального терапевтического эффекта. 
 

Схема увеличения дозы препарата Прамиксол 
Неделя Доза (мг) Общая суточная доза 

(мг) 
1-я 3 x 0,125  0,375 

2-я 3 x 0,25 0,75  

3-я 3 x 0,5 1,5 

 

При необходимости дальнейшего увеличения дозы суточную дозу следует 
увеличивать на 0,75 мг каждую неделю до максимальной, которая 
составляет 4,5 мг в сутки. 
Однако следует отметить, что частота возникновения сонливости 
повышается при применении доз выше 1,5 мг в сутки. 
Поддерживающая терапия. 
Индивидуальная доза колеблется от 0,375 мг до максимальной 4,5 мг в 
сутки. При увеличении дозы эффект лечения наблюдали, начиная с 
суточной дозы 1,5 мг.  
Последующую коррекцию дозы следует осуществлять, учитывая 
клинический ответ и возникновение побочных реакций. В ходе 
исследований около 5 % пациентов принимали дозы менее 1,5 мг. При 
прогрессирующей болезни Паркинсона назначение дозы выше 1,5 мг может 
быть целесообразным для пациентов, которым планируется уменьшение 
дозы леводопы в комбинированной терапии с леводопой. Рекомендуется 
снижение дозы леводопы при увеличении дозы препарата Прамиксол и при 
поддерживающей терапии в зависимости от реакции пациента (см. раздел 
«Лекарственные взаимодействия»). 
Прекращение лечения. 
Внезапное прекращение допаминергической терапии может привести к 
развитию нейролептического злокачественного синдрома. Дозу 
прамипексола следует уменьшать на 0,75 мг в сутки до суточной дозы 
0,75 мг. После этого дозу следует снижать до 0,375 мг в сутки (см. 
раздел «Особые указания»). 
Дозирование для пациентов с нарушением функции почек. 
Выведение прамипексола зависит от функции почек. Нижеследующая 
схема дозирования предлагается для начальной терапии. 
Пациенты с клиренсом креатинина более 50 мл/мин не нуждаются в 
уменьшении суточной дозы или частоты дозирования. 
Больным с клиренсом креатинина 20-50 мл/мин начальную суточную дозу 
препарата Прамиксол назначают в два приема, начиная с 0,125 мг дважды 
в сутки (0,25 мг/сут.). Не следует превышать максимальную суточную дозу 
прамипексола 2,25 мг. 
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Пациентам с клиренсом креатинина ниже 20 мл/мин суточную дозу 
препарата Прамиксол назначают в один прием, начиная с 0,125 мг/сут. Не 
следует превышать максимальную суточную дозу прамипексола 1,5 мг. 
При ухудшении функции почек на фоне поддерживающей терапии 
суточную дозу препарата Прамиксол уменьшают на столько процентов, 
насколько произошло уменьшение уровня клиренса креатинина. 
Например, при снижении клиренса креатинина на 30 % суточную дозу 

препарата Прамиксол уменьшают на 30 %. Суточную дозу можно 
назначать в два приема, если клиренс креатинина находится в пределах     
20-50 мл/мин, и в один, если клиренс креатинина ниже 20 мл/мин. 
Дозирование для пациентов с нарушением функции печени. 
Для пациентов с нарушением функции печени снижение дозы не считается 
необходимым, поскольку почти 90 % усвоенного препарата выводится 
почками. Потенциальное влияние нарушения функции печени на 
фармакокинетику прамипексола не исследовали. 
Синдром беспокойных ног. 
Рекомендуемая начальная доза препарата Прамиксол составляет 0,125 мг 
один раз в сутки за 2-3 часа до сна. Для пациентов, нуждающихся в 
дополнительном облегчении симптомов, дозу можно увеличивать каждые 
4-7 дней до максимальной дозы 0,75 мг в сутки (как показано ниже в 
таблице): 
 

Схема увеличения дозы препарата Прамиксол 

Этап 
титрования 

Одноразовая суточная вечерняя 
доза (мг) 

1 0,125 

2* 0,25 

3* 0,50 

4* 0,75 

* в случае необходимости 

 

Прекращение лечения. 
Поскольку суточная доза для лечения синдрома беспокойных ног не 
превышает 0,75 мг, применение препарата Прамиксол можно прекращать 
без постепенного снижения дозы. 
Может наблюдаться возобновление симптомов синдрома беспокойных ног 
(усиление тяжести симптомов по сравнению с исходным уровнем) у 10 % 
пациентов после внезапного прекращения применения прамипексола. 
Такой эффект возможен для всех доз. 
Дозирование для пациентов с нарушением функции почек. 
Выведение препарата Прамиксол  из организма зависит от функции почек. 
Для пациентов с клиренсом креатинина 20 мл/мин нет необходимости 

уменьшать суточную дозу. Применение прамипексола не изучали у 
пациентов, находящихся на гемодиализе, и у пациентов с тяжелой 
степенью нарушения функции почек. 
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Дозирование для пациентов с нарушением функции печени. 
Для пациентов с нарушением функции печени снижение дозы не считается 
необходимым, поскольку почти 90 % усвоенного препарата выводится 
почками. 
 

Побочные действия 
Побочные реакции представлены по классам систем органов и частоте 
возникновения: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100 – < 1/10), нечасто             
(> 1/1000 – < 1/100), редко (> 1/10 000 – < 1/1000), очень редко (< 1/10 000). 
Болезнь Паркинсона. 

У пациентов с болезнью Паркинсона при лечении прамипексолом по 
сравнению с плацебо наиболее частыми побочными реакциями (> 5 %) 

были тошнота, дискинезия, артериальная гипотензия, головокружение, 
сонливость, бессонница, запор, галлюцинации, головная боль и 
утомляемость. Частота возникновения сонливости повышается при 
применении доз выше 1,5 мг в сутки (см. раздел «Способ применения и 
дозы»). Наиболее частой побочной реакцией при приеме в комбинации с 
леводопой была дискинезия. Артериальная гипотензия может возникнуть в 
начале лечения, особенно если прамипексол титруется слишком быстро. 
Инфекции и инвазии: 
нечасто – пневмония. 
Со стороны эндокринной системы: 
нечасто – нарушение секреции антидиуретического гормона. 
Со стороны психики: 
часто – нарушение сна, симптомы расстройства контроля над 
побуждением и компульсивное поведение, спутанность сознания, 
галлюцинации, бессонница; 
нечасто – переедание, навязчивое желание совершать покупки, 

гиперфагия, гиперсексуальность, расстройства либидо, паранойя, 
патологическое влечение к азартным играм, беспокойство, бред, делирий; 
редко – мания. 
Со стороны нервной системы: 
очень часто – головокружение, дискинезия, сонливость; 
часто – головная боль; 
нечасто – амнезия, гиперкинезия, внезапный приступ сонливости, 
обмороки. 
Со стороны органов зрения: 
часто – нарушение зрения, включая диплопию, нечеткость зрения и 
ухудшение остроты зрения. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы:  
часто – артериальная гипотензия; 
нечасто – сердечная недостаточность. 
Со стороны дыхательной системы: 
нечасто – одышка, икота. 
Со стороны пищеварительной системы: 
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очень часто – тошнота; 
часто – запор, рвота. 
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: 
нечасто – гиперчувствительность, зуд, сыпь. 
Общие расстройства: 
часто – повышенная утомляемость, периферические отеки. 
Исследования: 
часто – уменьшение массы тела, включая снижение аппетита; 
нечасто – увеличение массы тела. 
Синдром беспокойных ног. 
У пациентов с синдромом беспокойных ног при лечении прамипексолом 
наиболее частыми побочными реакциями (> 5 %) были тошнота, головная 
боль, головокружение и повышенная утомляемость. Тошнота и 
повышенная утомляемость чаще наблюдались у женщин по сравнению с 
мужчинами при лечении прамипексолом. 
Инфекции и инвазии: 
нечасто – пневмония. 
Со стороны эндокринной системы: 
нечасто – нарушение секреции антидиуретического гормона. 
Со стороны психики: 
часто – нарушение сна, бессонница; 
нечасто – симптомы расстройства контроля над побуждением и 
компульсивное поведение, такое как переедание, патологическое влечение 
к посещению магазинов, гиперсексуальность и патологическое влечение к 
азартным играм; спутанность сознания, мания, галлюцинации, гиперфагия, 
расстройства либидо, паранойя, беспокойство, бред, делирий. 
Со стороны нервной системы: 
часто – головокружение, головная боль, сонливость; 
нечасто – амнезия, дискинезия, гиперкинезия, внезапный приступ 
сонливости, обмороки. 
Со стороны органов зрения: 
часто – нарушение зрения, включая диплопию, нечеткость зрения и 
ухудшение остроты зрения. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы:  
нечасто – сердечная недостаточность, артериальная гипотензия. 
Со стороны дыхательной системы: 
нечасто – одышка, икота. 
Со стороны пищеварительной системы: 
очень часто – тошнота; 
часто – запор, рвота. 
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: 
нечасто – гиперчувствительность, зуд, сыпь. 
Общие расстройства: 
часто – повышенная утомляемость; 
нечасто – периферические отеки. 
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Исследования: 
нечасто – уменьшение массы тела, включая снижение аппетита, 
увеличение массы тела. 
 

 

Противопоказания 
- гиперчувствительность к прамипексолу или к какому-либо другому 
компоненту препарата. 
-  детский  и подростковый  возраст до 18 лет 

 

Лекарственные взаимодействия 
Связывание с белками плазмы.  
Прамипексол связывается с белками плазмы очень незначительно (< 20 %) 
и имеет низкую биотрансформацию. Поэтому взаимодействие с другим 
препаратом, который влияет на связывание белков плазмы или 
элиминацию путем биотрансформации, маловероятно. Поскольку 
антихолинергические средства элиминируются преимущественно путем 
метаболизма в печени, взаимодействие маловероятно. Взаимодействие с 
антихолинергическими средствами не исследовали. 
Фармакокинетического взаимодействия с селегилином и леводопой нет. 
Ингибиторы/конкуренты активного пути почечной элиминации. 
Циметидин уменьшает почечный клиренс прамипексола примерно на        
34 %, вероятно, путем подавления системы транспорта катионной 
ренальной канальцевой секреции. Препараты, которые подавляют 
активную ренальную канальцевую секрецию или сами элиминируются 
этим путем, такие как циметидин, амантадин, мексилетин, зидовудин, 
цисплатин, хинин и прокаинамид, могут взаимодействовать с 
прамипексолом и приводить к уменьшению клиренса прамипексола. При 
одновременном применении этих лекарственных средств с препаратом 
Прамиксол следует рассмотреть возможность снижения дозы 
прамипексола.  
Комбинация с леводопой. 
При увеличении дозы препарата Прамиксол пациентам с болезнью 
Паркинсона рекомендуется снижение дозы леводопы, а дозы других 
противопаркинсонических средств оставляют неизменными. 
Из-за возможного аддитивного влияния следует проявлять осторожность, 
если пациент применяет другие седативные лекарственные средства или 
алкоголь в сочетании с прамипексолом (см. разделы «Особые указания», 

«Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 
транспортными средствами и другими потенциально опасными 
механизмами» и «Побочные действия»). 

Антипсихотические лекарственные средства. 
Следует избегать одновременного применения антипсихотических 
лекарственных средств с прамипексолом (см. раздел «Особые указания»), 

если возможны антагонистические эффекты. 
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Особые указания 

Почечная недостаточность. Прамиксол, таблетки, стоит назначать с 
осторожностью пациентам с почечной недостаточностью, поскольку 
прамипексол выделяется через почки. 
Назначение препарата Прамиксол пациентам с болезнью Паркинсона и 
нарушением функции почек в уменьшенных дозах предлагается в 
соответствии с разделом «Способ применения и дозы». 
Галлюцинации. Галлюцинации – известные побочные реакции лечения 
допаминовыми агонистами и леводопой. Больных необходимо 
проинформировать, что могут возникнуть галлюцинации (в большинстве 
случаев зрительные). 
Дискинезия. При комбинированной терапии с леводопой при 
прогрессирующей болезни Паркинсона дискинезия может развиться в 

начале титрования препарата Прамиксол. В таком случае дозу леводопы 
нужно снизить. 
Внезапный приступ сонливости и сонливость. Применение прамипексола 
связано с сонливостью и эпизодами внезапного приступа сонливости, 
особенно у пациентов с болезнью Паркинсона. Были нечастые сообщения 
о внезапном приступе сонливости во время дневной активности, в 
некоторых случаях – без осознания или предупреждающих признаков. В 
связи с этим пациентов нужно проинформировать о необходимости 
соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с 
другими механизмами во время лечения препаратом Прамиксол. 

Пациентам с сонливостью и/или эпизодами внезапного приступа 
сонливости следует воздерживаться от управления автомобилем и работе с 
техникой. Кроме того, следует рассмотреть возможность снижения дозы 
или сокращения срока лечения. Из-за возможного аддитивного влияния 
следует проявлять осторожность, если пациент применяет другие 
седативные лекарственные средства в комбинации с прамипексолом или 
употребляет алкоголь (см. разделы «Лекарственные взаимодействия», 

«Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 
транспортными средствами и другими потенциально опасными 
механизмами» и «Побочные действия»).  

Расстройства контроля над побуждением и компульсивное поведение. 
Пациентов следует тщательно контролировать относительно развития 
расстройств контроля над побуждением. Пациенты и лица, которые за 
ними ухаживают, должны знать, что при лечении агонистами допамина, 
включая препарат Прамиксол могут наблюдаться симптомы расстройства 
контроля над побуждением, включая патологическое влечение к азартным 
играм, повышение либидо, гиперсексуальность, компульсивная растрата 
или покупка, переедание и компульсивное употребление пищи. При 
развитии таких симптомов необходимо рассмотреть возможность 
уменьшения дозы/прекращение приема препарата. 
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Мания и делирий. Пациентов следует тщательно контролировать 
относительно развития мании и делирия. Пациенты и лица, которые за 
ними ухаживают, должны знать, что мания и делирий могут возникать у 
пациентов, получающих терапию прамипексолом. При развитии таких 
симптомов необходимо рассмотреть возможность снижения 
дозы/прекращения приема препарата. 
Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания. При тяжелых сердечно-

сосудистых заболеваниях необходимо особенно осторожно назначать 
препарат. Рекомендуется мониторинг артериального давления, особенно в 
начале лечения, с учетом общего риска постуральной гипотензии, 
связанной с допаминергической терапией. 
Пациенты с расстройствами психики. Пациентам с расстройствами 
психики следует лечиться агонистами допамина только в случае, когда 
потенциальная польза от лечения превышает риски. Следует избегать 
одновременного применения антипсихотических лекарственных средств с 
прамипексолом. 
Нейролептический злокачественный синдром. Симптомы, напоминающие 
нейролептический злокачественный синдром, наблюдались после резкой 
отмены допаминергического лечения. 
Офтальмологическое обследование. Рекомендуется регулярное 
офтальмологическое обследование в случае расстройства зрения. 
Аугментация (усиление симптомов). Сообщения указывают на то, что 
лечение синдрома беспокойных ног допаминергическими препаратами 
может вызвать аугментацию. Аугментация проявляется ранним 
появлением симптомов вечером (или даже днем), усилением 
симптоматики и распространением симптомов на верхние конечности. 
Рабдомиолиз. Единственный случай рабдомиолиза имел место у пациентов 
с прогрессирующей болезнью Паркинсона при лечении прамипексолом. У 
пациента наблюдали повышенный уровень креатинфосфокиназы            
(СРК – 10,631 МЕ/л). Симптомы исчезли после прекращения лечения. 
 

Дети. 
Болезнь Паркинсона. Безопасность и эффективность препарата Прамиксол 

для детей (возрастом до 18 лет) не установлены. Обоснование 
возможности применения  детям при болезни Паркинсона нет. 
Синдром беспокойных ног. Применение препарата Прамиксол не 
рекомендуется детям (возрастом до 18 лет) из-за недостаточных данных по 
безопасности и эффективности. 
Синдром Туретта. Препарат Прамиксол не следует применять детям 
(возрастом до 18 лет) с синдромом Туретта из-за отрицательного 
соотношения пользы/риска для этого заболевания. 
 

Применение в период беременности или кормления грудью. 
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Влияние на беременность у женщин не исследовалось. Прамиксол можно 
применять во время беременности только в случае, когда потенциальная 
польза больше, чем риск для плода. 
Поскольку лечение препаратом Прамиксол подавляет секрецию 
пролактина, возможно уменьшение лактации. Экскреция препарата 
Прамиксол в грудное молоко не изучена у женщин, поэтому препарат не 
рекомендуется применять в период кормления грудью. Если невозможно 
избежать применения препарата Прамиксол, следует прекратить 
кормление грудью. 
Исследований влияния на фертильность человека не проводилось. 
 

Особенности влияния лекарственного препарат на способность 
управлять транспортными средствами и другими потенциально 
опасными механизмами 

Прамиксол  может иметь значительное влияние на способность управлять 
автотранспортом или работать с другими механизмами. Возможно 
появление галлюцинаций или сонливости. Пациентам с сонливостью и/или 
эпизодами внезапного приступа сонливости следует воздерживаться от 
управления автомобилем и потенциально опасной деятельности, когда 
ухудшение внимания повышает риск серьезного повреждения или 
фатального последствия во время применения прамипексола. 
 

Передозировка 
Клинический опыт значительной передозировки отсутствует. Ожидаемые 
побочные эффекты, связанные с фармакодинамическим профилем 
допаминового агониста, включают тошноту, рвоту, гиперкинезию, 
галлюцинации, возбуждение и артериальную гипотензию. Антидот при 
передозировке допаминовым агонистом не установлен. В случае 
появления признаков возбуждения центральной нервной системы можно 
назначить нейролептики. Лечение пациентов с передозировкой может 
потребовать общих поддерживающих мер вместе с промыванием желудка, 
внутривенным введением жидкости, применением активированного угля и 
контролем электрокардиограммы. 
 

Форма выпуска и упаковка 
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из плёнки    
поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или 
фольги алюминиевой и фольги алюминиевой печатной лакированной. 
По 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по 
медицинскому применению на государственном и русском языках 
вкладывают в картонную пачку. 
 

Условия хранения 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 С. 
Хранить в недоступном для детей месте! 
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Срок хранения 
2 года. 
Не применять по  истечении срока годности 

 
Условия отпуска из аптек 
По рецепту 

 

Производитель 
ООО «Фарма Старт». 
Украина, г. Киев, бул. И. Лепсе, 8. 
 

Держатель  регистрационного удостоверения 
ООО «Фарма Старт». 
Украина, г. Киев, бул. И. Лепсе, 8.  
 

Наименование,  адрес и контактные  данные (телефон, факс, 
электронная почта) 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, 136 А 

Телефон: 8 (727-2) 91-61-51 

Факс: 8 (727-2) 91-61-51 

E-mail: PV-KAZ@acino.swiss 
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        Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау министрлігі 

Фармация комитеті Төрағасының  
2018  жылғы  “23”    08 

№ N016627  бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

  

 

Дәрілік затты медициналық қолдану 
жөніндегі нұсқаулық 

 
Прамиксол 

 

Саудалық атауы 
Прамиксол 

 
Халықаралық патенттелмеген атауы 
Прамипексол 

 

Дәрілік түрі  
Таблеткалар 

 

Құрамы 
1  таблетканың құрамында     
белсенді зат - 0,25 мг немесе 1,0 мг прамипексол дигидрохлоридінің 

моногидраты;  

қосымша заттар: маннит (маннитол) (Е 421), жүгері крахмалы, сусыз 
коллоидты кремнийдің қостотығы, повидон, магний стеараты. 
 

Сипаттамасы 
0,25 мг таблеткалар – ақ немесе ақ дерлік түсті, жалпақ цилиндр пішінді, 
крест түрінде кертігі бар;   
1,0 мг таблеткалар – ақ немесе ақ дерлік түсті, жалпақ цилиндр пішінді, 
сызығы бар.  
 

Фармакотерапиялық тобы 
Жүйке жүйесі. Паркинсонизмге қарсы препараттар. Допаминергиялық  

препараттар. Допамин агонистері. Прамипексол 

АТХ коды N04B C05 

 

Фармакологиялық қасиеттері 
Фармакокинетикасы 

Прамипексол пероральді түрде қолданылғаннан кейін тез және толық 

сіңеді. Абсолюттік биожетімділігі 90%-дан көпті құрайды. Плазмада ең 
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жоғары концентрациялар 1-ші және 3-ші сағат арасында тіркелді. 
Тамақпен бірге қабылдағанда сіңу жылдамдығы азаймайды, бірақ жалпы 
сіңу деңгейі азаяды.  
Прамипексолға дозаға байланысты кинетика және, дәрілік түріне 
байланысты, әртүрлі пациенттерде плазмалық деңгейдің біршама аздаған 
ауытқуы тән.    
Адамдарда прамипексолдың ақуыздармен байланысуы өте төмен (< 20%), 

ал таралу көлемі – үлкен (400 л). Прамипексол адамдарда тек аздаған 
мөлшерде метаболизденеді.   
Өзгермеген прамипексолдың бүйрек арқылы шығарылуы элиминацияның 
маңызды жолы болып табылады. 14C таңбаланған дозаның шамамен 90%-

ы бүйрек арқылы шығарылады, ал 2%-дан азы нәжістен табылады. 
Прамипексолдың жалпы клиренсі 500 мл/мин жуықты, ал бүйректік 
клиренсі шамамен 400 мл/мин құрайды. Жартылай шығарылу кезеңі (t ½) – 

жас пациенттерде 8 сағаттан бастап, егде жастағы адамдардағы 12 сағатқа 
дейін болады.  
Фармакодинамикасы 

Прамипексол D2 типі тармағының допаминдік рецепторларына қатысты 
жоғары селективтілігі және спецификалығы бар допаминді агонист болып 
табылады және D3-рецептормен айрықша ұқсастығы бар, ол толық ішкі 
белсенділігімен ерекшеленеді.    
Прамипексол стриатумның допаминдік рецепторларын (жолақты дене) 

стимуляциялау жолымен паркинсондық қимыл-қозғалыстың 

бұзылуларынан жеңілдетеді. Прамипексол допаминнің синтезін, босап 
шығуын және айналымын басады.   
Аяқтағы жайсыздық синдромын емдеуде прамипексолдың нақты әсер ету 
механизмі белгісіз. Аяқтың жайсыздығы синдромының патофизиологиясы 
жалпы белгісіз болса да, нейрофармакологиялық деректер бұған алғашқы 

допаминергиялық жүйенің тартылғанын көрсетеді.  
 
Қолданылуы 
Ересектерде Паркинсонның идиопатиялық ауруының белгілерін және 
симптомдарын, леводопа әсері төмендегенде немесе тұрақсыз болғанда 
және емдік әсерінде ауытқу («қосылу-ажырау» феномені) туындағанда, 
монотерапия ретінде (леводопасыз) немесе аурудың кеш сатысына дейінгі 
кезеңде леводопамен біріктіріп емдеуде.  

Ересектерде аяқ жайсыздығының орташадан ауыр дәрежеге дейінгі 
идиопатиялық синдромын 0,75 мг-ден аспайтын дозалармен симптомдық 
емдеуде. 

 

Қолдану тәсілі және дозалары 
Таблетканы пероральді түрде, тамақ ішуге қарамай, сумен ішіп 
қабылдайды.    
Паркинсон ауруы. 

Тәуліктік дозаны тең етіп 3 бөлікке бөледі.  
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Бастапқы емі. 
Төменде көрсетілгендей, препарат дозасын біртіндеп, әрбір 5-7 күн сайын 
тәулігіне бастапқы 0,375 мг-ден бастап арттыру қажет. Пациенттерде 
көтере алмайтын жағымсыз құбылыстар туындамаған жағдайда дозаны ең 
жоғары емдік әсерге жеткенше титрлеу қажет.   
 

  Прамиксол препаратының дозасын арттыру сызбасы 
Апта Доза (мг) Жалпы тәуліктік доза 

(мг) 
1-ші 3 x 0,125  0,375 

2-ші 3 x 0,25 0,75  

3-ші 3 x 0,5 1,5 

 

Дозаны әрі қарай арттыру қажет болған кезде тәуліктік дозаны әрбір апта 
сайын 0,75 мг-ден тәулігіне 4,5 мг құрайтын ең жоғары дозаға дейін 
арттырған жөн.   
Алайда ұйқышылдықтың туындау жиілігі препаратты тәулігіне 1,5 мг–ден 
жоғары дозада қолданғанда жоғарылайды.   
Демеуші ем. 

Жекелей доза тәулігіне 0,375 мг-ден бастап ең жоғары 4,5 мг-ге дейін 
ауытқиды. Дозаны тәуліктік 1,5 мг дозадан бастап арттырған кезде 

емдеудің әсері байқалады.  
Дозаны кейінірек түзетуді клиникалық жауабын және жағымсыз 
реакциялардың туындауын ескере отырып жүзеге асырған жөн. Зерттеулер 
барысында пациенттердің 5%-ға жуығы 1,5 мг-ден азырақ дозаларды 
қабылдады. Паркинсон ауруы үдеген кезде 1,5 мг-ден астам дозаны 
тағайындау, леводопамен біріктіріп емдегенде леводопаның дозасын азайту 
жоспарланған пациенттер үшін, мақсатқа сай болуы мүмкін. Прамиксол 

препаратының дозасын арттырғанда және пациенттің реакциясына 
байланысты демеуші ем жүргізгенде леводопаның дозасын азайту 
ұсынылады («Дәрілермен өзара әрекеттесуі» бөлімін қараңыз).   
Емдеуді тоқтату. 

Допаминергиялық емдеуді күрт тоқтату нейролептиктік қатерлі 
синдромның дамуына әкелуі мүмкін. Прамипексолдың дозасын тәуліктік 
0,75 мг дозаға дейін тәулігіне 0,75 мг-ден азайтқан жөн. Осыдан кейін 
дозаны тәулігіне 0,375 мг-ге дейін төмендету керек («Айрықша 
нұсқаулар» бөлімін қараңыз). 
Бүйрек функциясы бұзылған пациенттер үшін дозалау.   
Прамипексолдың шығарылуы бүйрек функциясына байланысты. Төменде 
берілген дозалау сызбасы бастапқы ем үшін ұсынылады.   
Креатинин клиренсі минутына 50 мл-ден көбірек пациенттер тәуліктік 
дозаны немесе дозалау жиілігін азайтуды керек етпейді.    
Креатинин клиренсі 20-50 мл/мин болатын науқастарға Прамиксол 

препаратының тәуліктік дозасын тәулігіне екі рет 0,125 мг-ден бастап, екі 
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қабылдауға тағайындайды (тәулігіне 0,25 мг). Прамипексолдың ең жоғары 

2,25 мг тәуліктік дозасын арттырмаған жөн. 
Креатинин клиренсі минутына 20 мл-ден төмен пациенттерге Прамиксол 

препаратының тәуліктік дозасын тәулігіне 0,125 мг-ден бастап бір 
қабылдауға тағайындайды. Прамипексолдың тәуліктік ең жоғары 1,5 мг 

дозасын арттырмаған жөн. 
Демеуші ем аясында бүйрек функциясы нашарлағанда креатинин 
клиренсінің деңгейі қаншалықты азайса, Прамиксол препаратының 
тәуліктік дозасын соншалықты пайызға азайтады. Мысалы, креатинин 
клиренсі 30%-ға төмендегенде, Прамиксол препаратының тәуліктік 
дозасын 30%-ға азайтады. Тәуліктік дозаны, егер креатинин клиренсі 20-50 

мл/мин шегінде болса екі қабылдауға, және егер креатинин клиренсі 
минутына 20 мл-ден төмен болса, бір қабылдауға тағайындауға болады. 
Бауыр функциясы бұзылған пациенттер үшін дозалау   
Бауыр функциясы бұзылған пациенттер үшін дозаны азайту қажет деп 
саналмайды, өйткені сіңген препараттың 90%-ы дерлік бүйрек арқылы 
шығарылады. Бауыр функциясы бұзылуының прамипексолдың 
фармакокинетикасына потенциалды ықпалы зерттелген жоқ.  
Аяқтың жайсыздану синдромы. 

Прамиксол препаратының ұсынылатын бастапқы дозасы ұйқыдан 2-3 сағат 
бұрын тәулігіне бір рет 0,125 мг құрайды. Симптомдары қосымша 
жеңілдетуді керек ететін пациенттер үшін дозаны әрбір 4-7 күн сайын 
тәулігіне ең жоғары 0,75 мг дозаға дейін арттыруға болады (төменде 
кестеде көрсетілгендей етіп):   
 

  Прамиксол препаратының дозасын арттыру 
сызбасы 

Титірлеу кезеңі Бір реттік тәуліктік кешкі доза   
(мг) 

1 0,125 

2* 0,25 

3* 0,50 

4* 0,75 

* қажет болған жағдайда 

 

Емдеуді тоқтату. 
Аяқтардың жайсыздығы синдромын емдеу үшін тәуліктік доза 0,75 мг-ден 
аспайтындықтан, Прамиксол препаратын қолдануды дозаны біртіндеп 
төмендетусіз тоқтатуға болады.  
Прамипексолды қолдануды күрт тоқтатқаннан кейін пациенттердің 10%-да 

аяқтардың жайсыздығы синдромы симптомдарының (симптомдардың 
ауырлығы бастапқы деңгейімен салыстырғанда күшейеді) қайта жаңғыруы 
байқалуы мүмкін. Мұндай әсер барлық дозаларда болуы мүмкін.   
Бүйрек функциясы бұзылған пациенттер үшін дозалау. 
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Прамиксол препаратын организмнен шығару бүйрек функциясына 
байланысты. Креатинин клиренсі 20 мл/мин пациенттер үшін тәуліктік 
дозаны азайтудың қажеттілігі жоқ. Прамипексолды қолдану гемолизде 
жүрген пациенттерде және бүйрек функциясы ауыр дәрежеде бұзылған 
пациенттерде зерттелген жоқ.   
Бауыр функциясы бұзылған пациенттер үшін дозалау. 
Бауыр функциясы бұзылған пациенттер үшін дозаны төмендету қажет деп 
саналмайды, өйткені сіңірілген препараттың 90%-ға дерлігі бүйрек арқылы 
шығарылады.    
 

Жағымсыз әсерлері 
Жағымсыз реакциялар ағзалар жүйесінің кластары және туындау жиілігі 
бойынша берілген: өте жиі (> 1/10), жиі (> 1/100 – < 1/10), жиі емес (> 1/1000 

– < 1/100), сирек (> 1/10 000 – < 1/1000), өте сирек (< 1/10 000). 

Паркинсон ауруы. 

Паркинсон ауруы бар пациенттерде прамипексолмен емдегенде, 

плацебомен салыстырғанда, өте жиі жағымсыз реакциялар (> 5%) жүректің 
айнуы, дискинезия, артериялық гипотензия, бас айналу, ұйқышылдық, 
ұйқысыздық, іш қату, галлюцинациялар, бас ауыру және қажығыштық 
болды. Ұйқышылдықтың туындау жиілігі тәулігіне 1,5 м-ден астам 
дозаларды қолданған кезде жоғарылайды («Қолдану тәсілі және дозалары» 

бөлімін қараңыз). Леводопамен біріктіріп қабылдаған кездегі өте жиі 
жағымсыз реакция дискинезия болды. Артериялық гипотензия емнің бас 
кезінде, әсіресе егер прамипексол тым тез титрленсе, туындауы мүмкін.   
Инфекциялар және инвазиялар: 

жиі емес – пневмония. 
Эндокриндік жүйе тарапынан: 
жиі емес – антидиурездік гормон секрециясының бұзылуы. 
Психика тарапынан: 

жиі – ұйқының бұзылуы, ниеттену әрекеттерін бақылаудың бұзылу 
симптомдары және компульсивті мінез-құлық, сананың шатасуы, 
галлюцинациялар, ұйқысыздық; 
жиі емес – артық тамақтану, бірдеңе сатып алуға жабысқақ құмарлану, 

гиперфагия, гиперсексуальділік, либидоның бұзылыстары, паранойя, 
құмар ойындарға патологиялық құмарлық, мазасыздық, сандырақтау, 
делирий; 
сирек – мания. 
Жүйке жүйесі тарапынан: 
өте жиі – бас айналу, дискинезия, ұйқышылдық; 

жиі – бас ауыру; 
жиі емес – амнезия, гиперкинезия, кенеттен болатын ұйқышылдық 
ұстамасы, естен танулар.   
Көру ағзалары тарапынан: 
жиі – көрудің бұзылуы, диплопияны, көрудің көмескіленуін және көру 
жітілігінің нашарлауын қоса.   
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Жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан:    
жиі – артериялық гипотензия; 
жиі емес – жүрек функциясының жеткіліксіздігі.  
Тыныс алу жүйесі тарапынан:   
жиі емес – ентігу, ықылық. 
Ас қорыту жүйесі тарапынан: 
өте жиі – жүректің айнуы; 

жиі – іш қату, құсу. 
Тері және теріасты шелі тарапынан:  
жиі емес – аса жоғары сезімталдық, қышыну, бөртпе.   
Жалпы бұзылыстар: 

жиі – қатты қажығыштық, шеткері ісінулер.  
Зерттеулер: 

жиі – дене салмағының азаюы, тәбеттің төмендеуін қоса;   
жиі емес – дене салмағының артуы. 
Аяқтың жайсыздық синдромы. 
Аяқтың жайсыздық синдромы бар пациенттерді прамипексолмен емдеген 
кезде орын алатын өте жиі жағымсыз реакциялар (> 5%) жүректің айнуы, 
бас ауыру, бас айналу және қатты қажығыштық болды. Жүректің айнуы 
және қатты қажығыштық прамипексолмен емдеген кезде әйелдерде 
еркектермен салыстырғанда жиі байқалды. 
Инфекциялар және инвазиялар: 

жиі емес – пневмония. 
Эндокриндік жүйе тарапынан: 
жиі емес –  антидиурездік гормон секрециясының бұзылуы.   
Психика тарапынан: 

жиі – ұйқының бұзылуы, ұйқысыздық; 

жиі емес – ниеттену әрекеттерін бақылаудың бұзылу симптомдары және 
артық тамақтану, дүкендерге баруға патологиялық құмарлану, 
гиперсексуальділік және құмар ойындарға патлогиялық құмарту сияқты 
компульсивті мінез-құлық; сананың шатасуы, мания, галлюцинациялар, 

гиперфагия, либидоның бұзылыстары, паранойя, мазасыздық, 
сандырақтау, делирий. 
Жүйке жүйесі тарапынан: 
жиі – бас айналу, бас ауыру, ұйқышылдық;   
жиі емес – амнезия, дискинезия, гиперкинезия, кенеттен болатын 
ұйқышылдық ұстамасы, естен танулар.  
Көру ағзалары тарапынан: 
жиі – көрудің бұзылуы, диплопияны, көрудің көмескіленуін және көру 
жітілігінің нашарлауын қоса. 
Жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан:   
жиі емес – жүрек функциясының жеткіліксіздігі, артериялық гипотензия. 
Тыныс алу жүйесі тарапынан: 
жиі емес – ентігу, ықылық. 
Ас қорыту жүйесі тарапынан:   
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өте жиі – жүректің айнуы; 

жиі – іш қату, құсу. 
Тері және теріасты шелі тарапынан:   
жиі емес – аса жоғары сезімталдық, қышыну, бөртпе.   
Жалпы бұзылыстар: 

жиі – қатты қажу; 

жиі емес – шеткері ісінулер. 

Зерттеулер: 

жиі емес – тәбеттің төмендеуін қоса, дене салмағының кемуі, дене 
салмағының артуы.   
 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 
- прамипексолға немесе препараттың қандай да болсын басқа 
компонентіне аса жоғары сезімталдық  
-  18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге 

 

Дәрілермен өзара әрекеттесуі 
Плазма ақуыздарымен байланысуы.  
Прамипексол плазма ақуыздарымен өте мардымсыз (< 20%) байланысады 

және биотрансформациясы төмен. Сондықтан плазма ақуыздарымен 
байланысуына және биотрансформация арқылы элиминациялануына 
ықпалын тигізетін басқа препаратпен өзара әрекеттесуі екіталай. 
Антихолинергиялық дәрі көбіне бауырда метаболиздену арқылы 
элиминацияланатындықтан, өзара байланысуы неғайбыл. 
Антихолинергиялық дәрілермен өзара әрекеттесуі зерттелген жоқ.   
Селегилинмен және леводопамен фармакокинетикалық өзара 
әрекеттесулер жоқ.  
Бүйректік элиминацияның белсенді жолының тежегіштері/бәсекелестері. 
Циметидин прамипексолдың бүйректік клиренсін катиондық ренальді 
өзекшелік секрецияның тасымалдану жүйесін басу арқылы шамамен 34%-

ға азайтуы мүмкін. Белсенді ренальді өзекшелік секрецияны басатын 
немесе өздері осы жолмен элиминацияланатын циметидин, амантадин, 
мексилетин, зидовудин, цисплатин, хинин және прокаинамид сияқты 
препараттар прамипексолмен өзара әрекеттесіп, прамипексол клиренсінің 
азаюына әкелуі мүмкін. Осы дәрілік заттарды Прамиксол препаратымен 
бір мезгілде қолданғанда прамипексолдың дозасын төмендету мүмкіндігін 
қарастыру керек.  
Леводопамен біріктірілімі. 
Паркинсон ауруы бар пациенттерде Прамиксол препаратының дозасын 

арттырғанда леводопа дозасын төмендету ұсынылады, ал паркинсонға 
қарсы басқа дәрілердің дозасын өзгермеген күйінде қалдырады.    
Аддитивті әсер орын алуы мүмкін болғандықтан, егер пациент басқа да 
седативті дәрілік заттарды немесе алкогольді прамипексолмен біріктіріп 
қолданса, сақтық танытқаны жөн («Айрықша нұсқаулар», «Көлік 
құралдарын және басқа да потенциалды қауіпті механизмдерді басқару 
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қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері» және «Жағымсыз әсерлері» 
бөлімдерін қараңыз).     
Психозға қарсы дәрілік заттар.  
Психозға қарсы дәрілік заттарды прамипексолмен бір мезгілде қолдануға, 
егер антагонистік әсерлер орын алуы мүмкін болса, жол бермеген жөн 

(«Айрықша нұсқаулар» бөлімін қараңыз). 
 

Айрықша нұсқаулар 

Бүйрек функциясының жеткіліксіздігі. Прамиксол таблеткаларын бүйрек 
функциясының жеткіліксіздігі бар пациенттерге сақтықпен тағайындау 
керек, өйткені прамипексол бүйрек арқылы шығарылады.   
Прамиксол препаратын Паркинсон ауруы бар және бүйрек функциясы 
бұзылған пациенттерге «Қолдану тәсілі және дозалары» бөліміне сәйкес 
азайтылған дозаларда тағайындау ұсынылады.    
Галлюцинациялар. Галлюцинациялар – допаминді агонистермен және 

леводопамен емдеудің белгілі жағымсыз реакциялары. Науқастарды 
галлюцинациялардың (әсіресе көру галлюцинацияларының) туындауы 
мүмкін екендігінен хабардар ету қажет.    
Дискинезия. Паркинсон ауруы өршігенде леводопамен біріктірілген ем 
кезінде дискинезия Прамиксол препаратымен титрлеудің бас кезінде 
дамуы мүмкін. Мұндай жағдайда леводопаның дозасын азайту керек.   
Кенеттен болатын ұйқышылдық ұстамасы және ұйқышылдық. 
Прамипексолды қолдану, әсіресе Паркинсон ауруы бар пациенттерде. 
ұйқышылдықпен және кенеттен болатын ұйқышылдық ұстамаларының 
көріністерімен байланысты. Күндізгі белсенділік кезінде кенеттен болатын 
ұйқышылдық ұстамасы жөнінде, кейбір жағдайларда түсініксіз немесе 
алдын ала ескертетін белгілерсіз сирек мәлімдемелер болды. Осымен 
байланысты пациенттерді Прамиксол препаратымен емдеген кезде 
автокөлікті басқару немесе басқа механизмдермен жұмыс жасау кезінде 
сақтық таныту қажеттілігінен хабардар ету керек. Ұйқышылдық 
және/немесе кенеттен болатын ұйқышылдық ұстамаларының көріністері 
орын алған пациенттер автомобильді басқаруды және техникамен жұмыс 
жасауды тоқтата тұрғаны жөн. Бұдан басқа, дозаны төмендету немесе 
емдеу мерзімін қысқарту мүмкіндігін қарастыру керек. Аддитивті ықпалын 
тигізуі мүмкін болғандықтан, егер пациент прамипексолмен біріктірілген 
басқа да седативті дәрілік заттарды қолданса немесе алкогольді 
пайдаланса, сақтық танытқандары жөн («Дәрілермен өзара әрекеттесуі», 

«Көлік құралдарын және басқа да потенциалды қауіпті механизмдерді 
басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері» және «Жағымсыз әсерлері» 
бөлімдерін қараңыз).    
Ниеттену әрекетін бақылаудың бұзылыстары және компульсивті мінез-

құлық.  Пациенттерді оның ниеттену әрекетін бақылаудың бұзылыстарына 
қатысты мұқият қадағалау керек. Пациенттер және оларға күтім жасайтын 
адамдар, Прамиксол препаратын қоса, допаминді агонистермен емдеу 
кезінде құмар ойындарға патологиялық құмартуды, либидоның 
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жоғарылауын, гиперсексуальділікті, компульсивті ысырапшылдықты 
немесе сатып алуды, артық тамақтануды және тамақты компульсивті түрде 
ішуді қоса, ниеттену әрекеттерін бақылау бұзылыстарының симптомдары 
байқалуы мүмкін екендігін білуі тиіс. Мұндай симптомдар дамыған кезде 
препарат дозасын азайту/қабылдауды тоқтату мүмкіндігін қарастыру 
қажет.   
Мания және делирий. Пациенттерді маниялар мен делирий дамуына 
қатысты мұқият бақылаған жөн. Пациенттер және оларға күтім жасайтын 
адамдар маниялар мен  делирийдің  прамипексолмен ем қабылдап жүрген 
пациенттерде туындауы мүмкін екендігін білуі тиіс. Мұндай симптомдар 
дамыған кезде препарат дозасын төмендету/қабылдауды тоқтату 
мүмкіндігін қарастыруы қажет.   
Жүрек-қантамырлық ауыр аурулар. Жүрек-қантамырлардың ауыр 
сырқаттарында препаратты аса сақ тағайындау қажет. Допаминергиялық 
еммен байланысты постуральді гипотензияның жалпы қаупін ескеріп, 
әсіресе емнің бас кезінде артериялық қысымға мониторинг жүргізу 
ұсынылады.   
Психика бұзылыстары бар пациенттер. Психика бұзылыстары бар 
пациенттер допаминді агонистермен емдеудің потенциалды пайдасы 
қаупінен басым болған жағдайда ғана емделгені жөн. Психозға қарсы 
дәрілік заттарды прамипексолмен бір мезгілде қолдануға жол бермеу 
керек. 
Нейролептикалық қатерлі синдром. Нейролептикалық қатерлі синдромды 
еске түсіретін симптомдар допаминергиялық емді күрт тоқтатудан кейін 
байқалды. 
Офтальмологиялық тексеру. Көру бұзылыстары орын алған жағдайда 
ұдайы офтальмологиялық тексерілуден өту ұсынылады.  
Аугментация (симптомдардың күшеюі). Мәлімдемелер аяқтың 
жайсыздығы синдромын допаминергиялық препараттармен емдеу 
аугментацияны туындатуы мүмкін екендігін көрсетеді. Аугментация 
кешкісін (немесе тіпті күндіз) симптомдардың ерте пайда болуымен, 
симптомдардың күшеюімен және симптомдардың қолдарға таралуымен 
көрініс береді.   
Рабдомиолиз. Рабдомиолиздің жалғыз ғана жағдайы Паркинсон ауруы 
өршіген пациенттерді прамипексолмен емдеген кезде орын алды. 
Пациентте креатинфосфокиназа деңгейінің (ТІС – 10,631 ХБ/л) 
жоғарылағаны байқалды. Емдеуді тоқтатқаннан кейін симптомдар 
жоғалды.    
 

Балалар. 

Паркинсон ауруы. Прамиксол препаратының балалар (18 жасқа дейінгі) 
үшін қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталған жоқ. Паркинсон ауруы кезінде 
балаларға қолдану ықтималдылығына негіздер жоқ. 



 

26
.0

6.
20

18
 Е

С
ЭД

О
 Г

О
 (в

ер
си

я 
7.

13
.2

)  
 

  

Аяқтардағы жайсыздық синдромы. Прамиксол препаратын балаларға (18 

жасқа дейінгі), оның қауіпсіздігі мен тиімділігіне қатысты деректер 
жеткіліксіз болғандықтан, қолдану ұсынылмайды.    
Туретта синдромы. Прамиксол препаратын Туретта синдромы бар 
балаларға (18 жасқа дейінгі), осы аурудың пайда/қаупі арақатынасы 
жайсыз болғандықтан, қолданбаған жөн.   
 

Жүктілік және емшек емізу кезеңінде қолдану.  
Әйелдерде жүктілікке ықпалы зерттелген жоқ. Прамиксолды жүктілік 
кезінде потенциалды пайдасы шарана үшін қаупінен басым болған 
жағдайда ғана қолдануға болады.    
Прамиксол препаратымен емдеу пролактиннің секрециясын басатын 
болғандықтан, лактация азаюы мүмкін. Емшек сүтіне Прамиксол 

препаратының экскрециясы әйелдерде зерттелген жоқ, сондықтан емшек 
емізу кезеңінде препаратты қолдану ұсынылмайды. Егер Прамиксол 

препаратын қолдануға жол бермеу мүмкін болмаса, емшек емізуді 
тоқтатқан жөн.   
Адамның фертильділігіне ықпалы зерттелген жоқ.   
 

Көлік құралдарын және басқа да потенциалды қауіпті механизмдерді 
басқару қабілетіне дәрілік препараттың ықпал ету ерекшеліктері   
Прамиксол автокөлікті басқару немесе басқа механизмдермен жұмыс 
жасау қабілетіне едәуір ықпалын тигізуі мүмкін. Галлюцинациялар немесе 
ұйқышылдық пайда болуы мүмкін. Ұйқышылдық және/немесе кенеттен 
ұйқышылдық ұстамасының көріністері орын алған пациенттер, 

прамипексолды қолдану кезінде зейіннің нашарлауынан ауыр 
зақымданулар немесе фатальді зардаптар қаупі артатындықтан,  
автомобильді басқаруды және потенциалды қауіпті қызметтерді тоқтата 
тұрғандары жөн.    
 

Артық дозалануы 
Елеулі артық дозалануға қатысты клиникалық тәжірибе жоқ. Допаминді 
агонистің фармакодинамикалық бейінімен байланысты күтілетін 
жағымсыз әсерлерге жүректің айнуы, құсу, гиперкинезия, 
гллюцинациялар, қозу және артериялық гипертензия жатады. Допаминді 
агонистің артық дозалануына антидот анықталған жоқ. Орталық жүйке 
жүйесінің қозу белгілері пайда болған жағдайда нейролептиктерді 
тағайындауға болады. Артық дозалану орын алған пациенттерді емдеу 
асқазанды шаюмен, вена ішіне сұйықтықты енгізумен, белсендірілген 
көмірді қолданумен және электрокардиограмманы бақылаумен бірге 
жалпы демеуші шараларды қажет етуі мүмкін.   
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Шығарылу түрі және қаптамасы 
Поливинилхлоридті үлбірден және лакталған баспалы аюминий фольгадан 
немесе алюминий фольгадан және лакталған баспалы алюминий фольгадан 
жасалған пішінді ұяшықты қаптамада 10 таблеткадан.   
Пішінді ұяшықты 3 қаптама медициналық қолдану жөнінде мемлекеттік 
және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.    
 
Сақтау шарттары 
Түпнұсқалық қаптамасында 25С-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 
«Фарма Старт» ЖШҚ 

Украина, Киев қ., И. Лепсе бул, 8. 

 

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы 
«Фарма Старт» ЖШҚ. 

Украина, Киев қ., И. Лепсе бул, 8.  

 

Тұтынушылардан дәрілік заттың сапасы жөніндегі шағымдарды 
(ұсыныстарды) Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын 
және тіркеуден кейін дәрілік заттың қауіпсіздігін бақылауға жауапты 
ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс жасау деректері 
(телефон, факс, электронды пошта):   
«Ацино Каз» ЖШС,  

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

Телефон: 8 (727-2) 91-61-51 

Факс: 8 (727-2) 91-61-51 

E-mail: PV-KAZ@acino.swiss 
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