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                                                  Инструкция по медицинскому  применению 

                                                 лекарственного средства 

КУРОСУРФ 
  

Торговое название  
Куросурф 

 

  

Международное непатентованное название  
Нет  
  

Лекарственная форма  
Суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл  
  

Cостав  
1,5 мл суспензии содержит  
активное вещество -  порактант альфа  120 мг,  вспомогательные вещества: 
натрия хлорид, вода для инъекций.  
  

Описание  
Суспензия от белого до желтоватого цвета  
  

Фармакотерапевтическая группа  
Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания. Легочные 
сурфактанты. Природные фосфолипиды.  
Код АТХ  R07AA02  

  

Фармакологические свойства  
Фармакокинетика  
Действующее вещество препарата Куросурф после интратрахеального 
введения в основном задерживается в легких с периодом полужизни 67 
часов. Только следы липидов сурфактанта  могут быть обнаружены в 
сыворотке и других органах через 48 часов после введения.  
Фармакодинамика  
Препарат Куросурф,  является природным сурфактантом, содержащий почти 
исключительно полярные липиды, прежде всего фосфатидилхолин (около 



70% от общего содержания фосфолипидов) и около 1 % специфических 
гидрофобных низкомолекулярных белков SP-B и   SP-C.  

Куросурф восполняет недостаток эндогенного легочного сурфактанта. 
Покрывает внутреннюю поверхность альвеол, снижает поверхностное 
натяжение в легких, стабилизирует альвеолы, предотвращая их  слипание в 
конце экспираторной фазы, способствует адекватному газообмену, 
поддерживаемому в течение всего дыхательного цикла. Равномерно 
распределяется в легких и распространяется на поверхности альвеол. У 
недоношенных новорожденных детей восстанавливает уровень оксигинации, 
что требует снижения концентрации вдыхаемого кислорода в газовой смеси.  
В обширных открытых и контролируемых клинических исследованиях был 
отмечен терапевтический эффект Куросурфа у детей с РДС и у 
недоношенных новорожденных с риском возникновения РДС.  
У недоношенных новорожденных, которым вводили однократную дозу 
Куросурфа (1,25-2,5 мл/кг, эквивалентные 100-200 мг/кг фосфолипидов) 
было отмечено быстрое и значительное снижение концентрации вдыхаемого 
кислорода (FiO2) и увеличение PaO2, и соотношений PaO2/FiO2 и a/APO2; 

было продемонстрировано снижение смертности и частоты возникновения 
легочных осложнений.  
Введение второй или третей дозы в 100 мг/кг приводит к дальнейшему 
снижению пневмоторакса и смертности.  
  

Показания к применению   
 профилактика развития респираторного  дистресс-синдрома  у 

недоношенных новорожденных  
 лечение респираторного  дистресс-синдрома у  недоношенных 

новорожденных  лечение недоношенных детей с другими свидетельствами 
дефицита сурфактанта.   
  

Способ применения и дозы  
Рекомендуемой техникой введения Куросурфа является быстрая болюсная 
инстилляция  в трахею: через двухпросветную трубку или через боковой 
адаптер эндотрахеальной трубки.  
С целью профилактики препарат вводят в разовой дозе 100 – 200 мг/кг (1,25 – 

2,5 мл/кг), желательно в течение первых 15 минут после рождения ребенка.  
Вторую дозу препарата 100 мг/кг вводят через 6 – 12 часов.   
Лечение начинают при первых признаках развития респираторного 
дистресссиндрома. Начальная разовая доза 100 – 200 мг/кг (1,25 – 2,5 мл/кг); 
при необходимости применяют одну или две дополнительные половинные 
дозы - 100 мг/кг с интервалом 12 часов. После каждого введения порактанта 
альфа проводится ручная вентиляция в течение 1 – 2 минуты с 
концентрацией вдыхаемого кислорода, равной исходному показателю на 
аппарате. Максимальная общая доза – 300 – 400 мг/кг.  



Перед употреблением флакон нагревают до 37°С, осторожно переворачивают 
верх дном, избегая встряхивания с целью получения однородной суспензии. 
Суспензию набирают из флакона с использованием стерильных игл и 
шприцев. Для того, чтобы втянуть суспензии с помощью шприца 
внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям: 1) Найдите метку 
FLIP -*> UP  на цветной пластиковой крышке.  

2) Подцепите крышечку за выемку и потяните их вверх  
3) Потяните пластиковую крышку с алюминиевой частью вниз 4) и 5) Удалить 

все кольцо, оттянув алюминиевую оболочку 6) и 7) Снимите резиновый 
колпачок для извлечения содержимого.  
  

Куросурф может быть введен одним из следующих методов.   
1) Отключение ребенка от вентиляции:   

Отключите ребенка от вентиляции и введите от 1,25 до 2,5 мл/кг (100 – 200 

мг/кг) суспензии, в виде одного болюса, непосредственно в нижний отдел 
трахеи через эндотрахеальную трубку. Провести ручную вентиляцию в 
течение приблизительно одной минуты с тем же содержанием кислорода, как 
и перед введением, чтобы способствовать равномерному распределению. 
Затем снова присоедините ребенка к вентилятору, параметры которого 
должны быть настроены соответственно клиническому ответу и к 
изменениям в содержании газов в крови. Последующие дозы (1,25 мл/кг), 
которые могут потребоваться, могут быть введены в том же порядке;  или  

2) Без отключения ребенка от вентиляции: введение 1,25 мл до 2,5 мл/кг (100 – 

200 мг/кг) суспензии, в виде одного болюса, непосредственно в нижний 
отдел трахеи, через катетер и в эндотрахеальную трубку. Последующие дозы 
(1,25 мл/кг), которые могут потребоваться могут быть введены в том же 
порядке.   

3) Введение в родильном зале или позже без проведения искусственной 
вентиляции легких:  
введение Куросурфа через эндотрахеальную трубку, проведение ручной 
вентиляции и экстубация на СРАР (метод INSURE).   

  

Побочные действия  
Редко (от ≥ 1 / 10 000 до <1 / 1 000):  

 аллергические реакции  
 легочное кровотечение   

  

При проведении клинических и постмаркетинговых исследований  были 
обобщены все нежелательные эффекты, которые наблюдались во время 
лечения.  

Не часто (от ≥ 1 / 1 000 до <1 / 100):  пневмоторакс  
 сепсис  
 внутричерепные кровоизлияния Редко (от ≥ 1 / 10 000 до <1 / 1 000):  
 брадикардия  



 гипотензия  
 бронхолегочная дисплазия  
 снижение насыщения кислородом  

Частота не известна (не может быть оценено на основе имеющихся данных):  

 Гипоксия  
 Цианоз   
 Апноэ  
 Абнормальная электроэнцефалограмма  
 Осложнения интубации трахеи  

  

      У недоношенных новорожденных склонность к развитию апное, 
мозговых и легочных кровоизлияний, ишемии головного мозга, наличию 
открытого артериального протока и других фетальных осложнений, 
обусловлены незрелостью. Эти дети также подвержены высокому риску 
развития инфекций, таких как пневмония и бактериемии (сепсис). Судороги 
также могут возникать в данном периоде.  

Длительное  использование  высоких  концентраций  кислорода  и 
искусственной вентиляции легких, так же может привести к развитию 
бронхолегочной дисплазии, эмфиземе легких, легочным кровоизлияниям, 
пневмотораксу и ретинопатии недоношенных.  
Наблюдалось образование антител к белковым компонентам препарата 
Куросурф, но без какой-либо клинически доказанной значимости. 

 

 Возникновение  внутричерепного  кровоизлияния  после 
 введения Куросурфа было связано с сокращением среднего 
артериального давления и раннего пика при артериальной оксигенации 
(РаО2). Рекомендуется избежание высоких РаО2 пиков при вентиляции, 
регулированием параметров вентиляции сразу после введения.   
    

Противопоказания   
 повышенная чувствительность к компонентам препарата  

  

Лекарственные взаимодействия  
Не установлены  
  

Особые указания  
Препарат должен применяться только в условиях стационара врачами,  
имеющими опыт лечения и реанимации недоношенных детей. Перед началом 
лечения необходимо провести коррекцию ацидоза, гипотензии, анемии, 
гипогликемии и гипотермии.  
После введения Куросурфа возможно быстрое увеличение легочной 
эластичности и растяжимости (жизненного объема легких), требующего 
немедленного изменения  параметров ИВЛ (искусственной вентиляции 
легких).   



Улучшение альвеолярного газообмена может привести к быстрому 
увеличению концентрации кислорода в артериальном русле, поэтому 
рекомендуется проводить продолжительный мониторинг газового состава 
артериальной крови, тканевого содержания кислорода, чтобы избежать 
гипероксии. Параметры искусственной вентиляции изменяются в 
соответствии с клинической ситуацией и газовым составом крови, путем 
уменьшения концентрации кислорода во вдыхаемой смеси, уменьшения 
времени инспирации и, соответственно, положительного инспираторного 
давления.  
В случае закупорки эндотрахеальной трубки вследствие накопления слизи у 
детей, может заметно ухудшиться вентиляция при введении препарата или 
сразу после его введения, что случается при наличии легочной секреции у 
ребенка до введения препарата. Отсасывание слизи перед введением 
препарата может снизить вероятность обструкции эндотрахеальной трубки. В 
случае невозможности удаления обструкции эндотрахеальнуто трубку 
необходимо немедленно заменить.  
В случае рефлюкса, введение препарата должно быть остановлено, и при 
необходимости, пик давления на вдохе вентилятора должен быть увеличен до 
очистки эндотрахеальной трубки.   
В течение 6 часов после инстилляции Куросурфа следует избегать аспирации 
содержимого трахеи, за исключением случаев экстренной необходимости. В 
случае неудовлетворительного ответа на лечение Куросурфом или при 
быстром рецидиве, целесообразно рассмотреть возможность других 
осложнений при недоношенности, таких как открытый артериальный проток  
или другие заболевания легких, такие  как пневмония.  
Применение сурфактанта снижает тяжесть течения респираторного 
дистресссиндрома или риск его возникновения, но нельзя ожидать, что 
полностью предотвратит осложнения, связанные с незрелостью 
недоношенных детей. После введения Куросурфа может быть отмечено  
временное (2 – 10 мин) снижение электрической активности головного мозга. 
В случае возникновения брадикардии, гипотонии, снижения насыщения 
кислородом, применение Куросурфа должно быть остановлено и необходимо 
предпринять меры по стабилизации состояния. После стабилизации, можно 
продолжить введение Куросурфа при мониторинге жизненно важных 
функций.  

Младенцы, рожденные после очень длительного разрыва плодного 
пузыря (более 3 недель) могут иметь некоторую степень легочной 
гипоплазии и могут показывать неоптимальный ответ на экзогенный 
сурфактант.  

Новорожденные, принимавшие сурфактант, должны быть под 
тщательным наблюдением в отношении признаков инфекции. При первых 
признаках инфекции, ребенку требуется немедленно начать соответствующее 
лечение антибиотиками.  



 Неоткрытые и неиспользованные флаконы Куросурфа согретые до 
комнатной температуры могут быть возвращены в холодильник для 
дальнейшего использования  в течение 24 часов.  
Нагретые до комнатной температуры флаконы можно вернуть в холодильник 
только один раз.  
Оставшийся во флаконе препарат не подлежит повторному использованию.  
  

Передозировка  
До настоящего времени явлений передозировки в результате применения 
Куросурфа отмечено не было. Тем не менее, в случае передозировки и  
только при наличии четких клинических проявлений (со стороны дыхания, 
вентиляции или оксигенации) должна быть проведена максимально 
возможная аспирация взвешенного содержимого из легких и терапия, 
направленная на поддерживание водно-электролитного баланса.   
      

Форма выпуска  и упаковка  
По 1.5 мл препарата во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные 
пробками из хлорбутила и обжатые алюминиевыми колпачками с 
пластмассовыми защитными крышками.   
По одному или два флакона помещают в футляр из пенопласта.   
Футляр  вместе  с  инструкцией  по  медицинскому 
применению  на государственном и русском языках помещают в 
картонную коробку.  
  

Условия хранения  
Хранить при температуре от 2 оС до 8 оС в защищенном от света месте. 
Хранить в недоступном для детей месте!   
  

Срок хранения  
18 месяцев  
Не использовать после истечения срока годности.  
  

Условия отпуска из аптек   
По рецепту  
  

Производитель   
Кьези Фармацеутици С.п.А., Виа Палермо 26/А, Парма, Италия  
  

Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения и 
ответственного за контроль качества   
Кьези Фармацеутикалс ГмбХ, Вена, Австрия  
  

Наименование и страна организации-упаковщика   
Г.Л.Фарма ГмбХ, Вена, Австрия   



  

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная 
почта) организации на территории Республики Казахстан, 
принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных 
средств от потребителей; ответственной за пострегистрационное 
наблюдение за безопасностью лекарственного средства 

ТОО «Ацино Каз»  
г. Алматы, ул. Бегалина, 136 «А» 

Номер телефона/факс: 8 (727) 291 61 51 

Адрес электронной почты lyubov.tsoy@acino.swiss 

  

  

  

  



    Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау министрлігі 

 Фармация комитеті Төрағасының  
2018 жылғы “04” 05 

№ N014840 бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

  

Дәрілік затты медициналық қолдану 

жөніндегі нұсқаулық 

КУРОСУРФ  
  

Саудалық атауы  
Куросурф 

 

  

Халықаралық патенттелмеген атауы  
Жоқ  
  

Дәрілік түрі  
Эндотрахеальді енгізуге арналған 80 мг/мл суспензия  
  

Құрамы  

1,5 мл суспензияның құрамында  
белсенді зат – 120 мг порактант альфа,   
қосымша заттар: натрий хлориді, инъекцияға арналған су.  
  

Сипаттамасы  
Ақтан сарғыш түске дейінгі суспензия    
  

Фармакотерапиялық тобы  
Тыныс алу мүшелерінің  ауруларын емдеуге арналған басқа препараттар.  
Өкпе сурфактанттары. Табиғи фосфолипидтер  
АТХ коды  R07AA02  
  

Фармакологиялық қасиеттері  
Фармакокинетикасы  
Интратрахеальді енгізгеннен кейін Куросурф препаратының әсер етуші 
заты негізінен өкпеде 67 сағаттық жартылай шығарылу кезеңімен бөгеледі. 
Енгізілгеннен кейін 48 сағаттан соң сарысуда және басқа да ағзаларда 
сурфактант липидтерінің тек іздері ғана табылуы мүмкін.      



Фармакодинамикасы  
Куросурф препараты құрамында тек полярлы липидтер ғана, әсіресе 
фосфатидилхолин (жалпы фосфолипидтер мөлшерінің 70%-ға жуығы) 
және 1%-ға жуық спецификалық гидрофобтық төмен молекулалы SP-B 

және SPC ақуыздары бар табиғи сурфактант болып табылады.  
Куросурф өкпенің эндогендік сурфактанты тапшылығының орнын 
толтырады. Альвеолалардың ішкі беткейін жауып, өкпедегі беткейлік  
тартылуын төмендетеді, экспираторлық сатының соңында альвеолалардың 
бір-біріне жабысып қалуына жол бермей, оны тұрақтандырады, тыныс 
алудың бүкіл циклі ішінде талапқа сай газ алмасуына мүмкіндік береді. 
Өкпелерге біркелкі жайылады және альвеолалардың беткейіне де  
таралады. Шала жаңа туған балаларда оксигинация деңгейін қалпына 
келтіреді, бұл газ қоспасындағы деммен алынатын оттегі концентрациясын 
төмендетуді қажет етеді.    
Ауқымды ашық және бақыланатын клиникалық зерттеулерде РДС бар 
балаларда және РДС пайда болу қаупі бар шала жаңа туған нәрестелерде 
Куросурфтың емдік әсері білінді.      
Куросурфтың бір реттік дозасы (100-200 мг/кг фосфолипидтерге баламалы 
1,25-2,5 мл/кг) енгізілген шала жаңа туған нәрестелерде тыныспен 
алынатын оттегі (FiO2) концентрациясының тез және едәуір төмендегені 
және  PaO2 және PaO2/FiO2 мен a/APO2 арақатынасының артқаны байқалды; 
өкпе асқынуларының пайда болу жиілігінің және өлімге ұшыраудың 
төмендейтінін көрсетті.    
Екінші немесе үшінші 100 мг/кг дозаны енгізу әрі қарай пневмоторакстің 
және өлімнің төмендеуіне әкеледі.  
  

Қолданылуы  
 шала жаңа туған нәрестелерде респираторлы  дистресс-синдромның 

профилактикасында  
 шала жаңа туған нәрестелерде респираторлы дистресс-синдромды 

емдеуде  
 сурфактант тапшылығының басқа да айғақтары бар шала туған 

нәрестелерді емдеуде.   
  

Қолдану тәсілі және дозалары  
Куросурф енгізудің ұсынылатын техникасы: екі саңылауы бар түтік 
арқылы немесе эндотрахеальді түтіктің бүйір адаптері арқылы трахеяға тез 
болюсті инстилляция жасау болып табылады.  



Профилактика мақсатында препаратты бір реттік 100 – 200 мг/кг (1,25 – 2,5 

мл/кг) дозада, мүмкіндігінше нәресте туғаннан кейінгі алғашқы 15 минут 
ішінде енгізеді. Препараттың екінші 100 мг/кг дозасын 6 – 12 сағаттан 
кейін енгізеді.   
Емдеуді респираторлы дистресс-синдромның пайда болуының алғашқы 
белгілерінде бастайды. Бастапқы бір реттік доза 100 – 200 мг/кг (1,25 – 2,5 

мл/кг); қажет болған кезде бір немесе екі қосымша жартылай дозаны - 100 

мг/кг дозаны 12 сағат аралықпен қолданады. Порактант альфа препаратын 
әрбір енгізуден кейін аппараттағы бастапқы көрсеткішке тең болатын, 
тыныспен қабылданатын оттегі концентрациясымен 1 – 2 минут бойы 
қолмен желдету жүргізіледі. Ең жоғары жалпы доза – 300 – 400 мг/кг. 
Құтыны қолданар алдында 37°С-ге дейін қыздырып, біркелкі суспензия 
алу мақсатында сілкімей, түбін жоғары қарата абайлап төңкереді. 
Суспензияны стерильді инелерді және шприцтерді пайдалана отырып, 
құтыдан құйып алады. Суспензияны шприцтің көмегімен тартып алу үшін 
тиянақты түрде төменде келтірілген нұсқаулыққа сүйеніңіз:  
1) Түрлі түсті пластик қақпақта FLIP -*> UP белгісін табыңыз.  
2) Ойығына қақпақшасын тіркеп алып, оларды жоғары тартыңыз.   
3) Пластик қақпақты алюминий бөлігімен төмен тартыңыз.   
4) және 5) Алюминий қабығын тартып, бүкіл сақинаны алып тастау керек.   
6) және 7) Ішіндегісін шығару үшін резеңке қалпақшасын алыңыз.   
  

Куросурф келесі әдістердің бірімен енгізілуі мүмкін.     
1) Нәрестені желдетуден ажырату:    

Нәрестені желдетуден ажыратып, суспензияны 1,25 мл-ден 2,5 мл/кг дейін 
(100 – 200 мг/кг), бір болюс түрінде, трахеяның тікелей төменгі бөлігіне 
эндотрахеальді түтік арқылы енгізеді. Біркелкі таралуына мүмкіндік беру 
үшін, енгізер алдындағы сияқты оттегі мөлшерінде шамамен бір минут 
бойы қолмен желдету жүргізіледі. Содан кейін нәрестені қайтадан 
желдеткішке қосады, оның параметрлері клиникалық жауабына және 
қандағы газ құрамының өзгеруіне сай реттелуі тиіс. Қажет етілетін одан 
кейінгі дозалар (1,25 мл/кг) осындай тәртіппен енгізілуі мүмкін;   немесе  

2) Нәрестені желдетуден ажыратпастан:   суспензияны 1,25 мл-ден 2,5 
мл/кг дейін (100 – 200 мг/кг), бір болюс түрінде, трахеяның тікелей 
төменгі бөлігіне катетер арқылы және эндотрахеальді түтікке 
енгізеді. Қажет етілетін әрі қарайғы дозалар (1,25 мл/кг) осындай 
тәртіппен енгізілуі мүмкін.      

3) Перзентхана залында немесе кейінірек өкпелерге жасанды желдету 
жүргізбестен енгізу:  



Куросурфты эндотрахеальді түтік арқылы енгізу, қолмен желдету және 
СРАР (INSURE әдісі) экстубация жүргізу.   

  

Жағымсыз әсерлері  
Сирек ( ≥ 1 / 10 000-нан - <1 / 1 000 дейін):  

 аллергиялық реакциялар  
 өкпеден қан кету  

  

Клиникалық және постмаркетингтік зерттеулер жүргізгенде емдеу кезінде 
байқалған барлық жағымсыз әсерлер қамтылды.   Жиі  емес (≥ 1 / 1 000-нан 
- <1 / 100 дейін):  

 пневмоторакс  
 сепсис  
 бассүйекішілік қан құйылу    

Сирек ( ≥ 1 / 10 000-нан - <1 / 1 000 дейін):  
 брадикардия  
 гипотензия  
 бронхөкпе дисплазияcы  
 оттегімен қанығудың төмендеуі   

Жиілігі белгісіз (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес):  
- Гипоксия  
- Цианоз   
- Апноэ  
- Қалыптан тыс электроэнцефалограмма  
- Трахея интубациясының асқынуы  

  

Шала жаңа туған нәрестелерде апноэнің, миға және өкпеге қан құйылудың, 
ми ишемиясының пайда болуына, ашық артериялық қан түтіктің және 
басқа да фетальді асқынудың болуына бейімділік баланың толық 
жетілмеуінен болады. Бұл балалар сондай-ақ пневмония және бактериемия 
(сепсис) сияқты инфекциялар пайда болуының жоғары қаупіне ұшырағыш 
келеді. Құрысу да осы кезеңде туындауы мүмкін.   
Оттегінің жоғары концентрацияларын және өкпені жасанды түрде 
желдетуді ұзақ пайдалану да шала туған нәрестелерде бронхөкпе 
дисплазиясының, өкпе эмфиземасының, өкпеге қан құйылудың, 
пневмоторакстің және ретинопатияның пайда болуына әкеп соғуы мүмкін.  
Куросурф,

 препаратының, бірақ қандай болсын клиникалық дәлелденген 
мәнділігінсіз  ақуыздық компоненттеріне антиденелер түзілуі байқалған. 



Куросурфты енгізгеннен кейін бассүйекішілік қан құйылудың пайда болуы 
орташа артериялық қысымның және артериялық оксигенациядағы (РаО2) 

бұрынғы жоғары шектің төмендеуімен байланысты болды. Енгізуден кейін 
бірден желдету параметрлерін реттей отырып, желдеткенде РаО2 жоғары 
шегіне жол бермеу керек.      
    

Қолдануға болмайтын жағдайлар   
 препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық  

  

Дәрілермен өзара әрекеттесуі  
Анықталған жоқ  
  

Айрықша нұсқаулар  
Препарат шала туған нәрестелерді емдеу және реанимация тәжірибесі 
бар дәрігердің жәрдемімен тек стационарлық жағдайларда ғана 
қолданылуы тиіс. Емдеуді бастар алдында ацидоз, гипотензия, анемия, 
гипогликемия және гипотермия түзетілуі қажет.  
Куросурфты енгізгеннен кейін ӨЖЖ (өкпені жасанды желдету) 
параметрлерін дереу өзгертуді қажет ететін, өкпенің серпінділігі және 
созылуы (өкпенің өмірлік көлемі) тез артуы мүмкін.   
Альвеолярлы газ алмасудың жақсаруы артериялық қан ағысындағы оттегі 
концентрациясының тез артуына әкелуі мүмкін, сондықтан гипероксияға 
жол бермеу үшін артериялық қандағы газ құрамына, тіндердегі оттегі 
мөлшеріне ұзақ мониторинг жүргізу керек. Жасанды желдету параметрлері 
клиникалық жағдайға сай және қандағы газ құрамына қарай, тыныспен 
алынатын қоспада оттегі концентрациясын азайту, инспирация уақытын 
азайту және тиісінше, оң инспираторлы қысымды азайту жолымен 
өзгереді.   
Балаларда шырыштың жиналып қалуы салдарынан эндотрахеальді түтік 
бітеліп қалған жағдайда препаратты енгізгенде немесе оны енгізу бойына 
желдету нашарлауы мүмкін, бұл препаратты енгізгенге дейін нәрестеде 
өкпе секрециясының болуынан туындайды. Препаратты енгізер алдында 
шырышты сорып алу эндотрахеальді түтік обструкциясының мүмкіндігін 
төмендете алады. Эндотрахеальді түтік обструкциясын жою мүмкін 
болмаған жағдайда оны дереу алмастыру қажет.   
Рефлюкс жағдайында препаратты енгізу тоқтатылуы тиіс, және қажет 
болғанда, желдеткішпен дем алғандағы қысымның жоғарғы шегі 
эндотрахеальді түтік тазартылғанға дейін арттырылуы тиіс.    
Куросурф инстилляциясынан кейін 6 сағат ішінде, шұғыл қажеттілік 
жағдайларынан басқасында, трахея ішіндегі затты сорып алуға болмайды.   



Куросурфпен емдеуге қанағаттанарлықсыз жауап алынған жағдайда немесе 
қайталануы тез болғанда, шала туылғандықтың ашық артериялық қан 
түтігі немесе өкпенің басқа аурулары, мысалы пневмония сияқты өзге де 
асқынулардың болу ықтималдығын қарастырған жөн.    
Сурфактантты қолдану респираторлы дистресс-синдромның ауырлығын 
немесе оның пайда болу қаупін төмендетеді, бірақ шала туған балалардың 
жетілмеуімен байланысты болған асқынулардың толық алдын алады деп 
күтуге болмайды. Куросурфты енгізгеннен кейін мидың электрлік 
белсенділігінің уақытша (2 – 10 мин) төмендегені білінуі мүмкін. 
Брадикардия, гипотония туындаған, оттегімен қанығу төмендеген 
жағдайда Куросурфты қолдану тоқтатылуы және жағдай тұрақталғанша 
тиісті шаралар қабылдануы қажет. Тұрақталғаннан кейін, өмір үшін 
маңызды функцияларға мониторинг  жасай отырып, Куросурф енгізуді 
жалғастыруға болады.   
Шарана қағанағы өте ұзақ ажырауынан кейін туған нәрестелер (3 аптадан 
артық) өкпе гипоплазиясының қандай да бір дәрежесінде болуы және 
экзогендік сурфактантқа ұтымсыз жауабын көрсетуі мүмкін.   
Сурфактант қабылдаған жаңа туған нәрестелер инфекция белгілеріне 
қатысты мұқият бақылауда болуы тиіс. Инфекцияның алғашқы белгілері 
кезінде баланы антибиотиктермен тиісінше емдеуді шұғыл бастау талап 
етіледі.   
Бөлме температурасына дейін жылытылған Куросурфтың ашылмаған және 
пайдаланылмаған құтылары 24 сағат ішінде әрі қарай пайдаланылуы үшін 
тоңазытқышқа қайта салынуы мүмкін.   
Бөлме температурасына дейін жылытылған құтыларды тоңазытқышқа тек 
бір рет ғана қайта салуға болады.   Құтыда қалған препарат қайтадан 
пайдалануға жарамайды.    
  

Артық дозалануы  
Куросурфты қолдану нәтижесінде артық дозалану құбылыстары күні 
бүгінге дейін байқалмаған. Сонда да, артық дозалану жағдайында және 
нақты клиникалық біліністер (тыныс алу, желдету немесе оксигенация 
тарапынан) болғанда өкпедегі жүзінді зат барынша сорып алынуы және 
суэлектролит теңгерімін сақтауға бағытталған ем жүргізілуі тиіс.     
      

Шығарылу түрі және қаптамасы  
1.5 мл препараттан хлорбутил тығынмен тығындалған және қорғағыш  
пластмасса қақпағы бар алюминий қалпақшамен қаусырылған, түссіз 
шыны құтыларда.    



Пенопласттан жасалған қобдишаға бір немесе екі құтыдан салынған.  
Қобдиша медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тіліндегі 
нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынады.    
  

Сақтау шарттары  
2

оС-ден 8оС-ге дейінгі температурада, жарықтан қорғалған жерде сақтау 
керек.  
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!   
  

Сақтау мерзімі  
18 ай  
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.   
  

Дәріханалардан босатылу шарттары  
Рецепт арқылы  
  

Өндіруші   
Кьези Фармацеутици С.п.А., Виа Палермо 26/А, Парма, Италия  
  

Тіркеу куәлігі иесі және сапасын бақылаушының атауы мен елі     
Кьези Фармацеутикалс ГмбХ, Вена, Австрия  
  

Қаптаушы ұйымның атауы және елі  
Г.Л.Фарма ГмбХ, Вена, Австрия  
  

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілі заттың 
сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын; 
дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты 
ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері (телефон,факс, 
электронды поштасы):  
«Ацино Каз» ЖШС,  
Алматы қ-сы, Бегалин к-сі,  136 «А»  

Телефон нөмірі: 8 (727) 291-61-51 

Факс: 8 (727) 291-61-51 

Электрондық поштасы: lyubov.tsoy@acino.swiss     
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