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Инструкция по медицинскому  применению 

лекарственного средства 

 

ЙОДБАЛАНС® 

 

Торговое название 

Йодбаланс® 

 

Международное непатентованное название 

Нет 

 

Лекарственная форма 

Таблетки  200 мкг  

 

Cостав 

Одна  таблетка содержит  

активное вещество - калия йодид 261,6 мкг (что соответствует 200 мкг 

йода), 

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлозы порошок, 

крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, 

целлюлоза микрокристаллическая. 

 

Описание 

Таблетки круглой формы с плоской поверхностью от почти белого до 

желтовато-серого цвета со скошенными краями, с надписью «ЕМ 70» в 

верхней части и декоративной риской в нижней части. Диаметр таблетки 

7.0–7.2 мм, толщина – 1.8–2.1 мм (дозировка 200 мкг). 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Гормональные препараты для системного использования. Препараты для 

лечения заболеваний щитовидной железы. Препараты йода. 

Код АТХ Н03СА 

 

Фармакокинетика 



 

Неорганический йод всасывается в тонкой кишке почти 100%-но, а через 

кожу – незначительно и неконтролируемо. Объем распределения у 

здоровых людей составляет в среднем около 23 литров (38% от массы 

тела). Показатели содержания неорганического йода в сыворотке крови 

обычно находятся в интервале между 0,1 и 0,5 мкг/дл. В организме йодид 

накапливается в щитовидной железе и других тканях, таких как слюнные 

железы, грудные железы и желудок. В слюне, желудочном соке и в 

молоке концентрация йодида в 30 раз выше его концентрации в плазме 

крови. Выведение йода с мочой, указываемое чаще всего в мкг/г 

креатинина, служит критерием йодного обеспечения, поскольку в 

сбалансированном состоянии оно соотносится с суточным поступлением 

йода с пищей. 

Фармакодинамика  

Действия, которые оказывает экзогенно введенный йод на человеческий 

организм, зависят от принимаемого количества йода в сутки, от вида 

йодсодержащего препарата, а также от состояния щитовидной железы. 

Недостаток йода приводит к нарушению функции щитовидной железы и 

тяжелым последствиям на всех этапах развития человеческого организма, 

приводит к эндемическому зобу,  в тяжелых случаях  к врожденному 

кретинизму.   

После поглощения йода электрохимическим путем (йодинация) в 

эпителиальных клетках фолликулов щитовидной железы происходит 

окисление перекисью водорода (Н2О2), являющейся косубстратом, 

катализируемое ферментом йодид-пероксидазой, из которого выделяется 

элементарный йод. При этом часть тирозиновых групп глюкопротеина 

(тиреоглобулин) йодируется в положениях 3 и, частично, 5 ароматического 

кольца (йодизация).  

В результате окислительной конденсации йодированные группы тирозина 

соединяются, образуя каркас тиронина. Основными продуктами являются 

тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Образовавшийся таким образом 

комплекс "тиронин – тиреоглобулин" выделяется как депо-форма гормона 

щитовидной железы в коллоид ее фолликула.  

Физиологические  количества йода (до 300 мкг) предупреждают 

образование зоба, который развивается вследствие дефицита йода, 

способствуют нормализации размеров щитовидной железы у 

новорожденных, детей и подростков, а также воздействуют на ряд 

нарушенных биохимических параметров (коэффициент Т3/Т4, уровень 

ТТГ (тиреотропный гормон ).  
 

Показания к применению  

 профилактика йоддефицитных заболеваний (образования зоба), в 

том числе у беременных и в период грудного вскармливания   

 профилактика рецидива зоба после его хирургического удаления, а 

также по завершении комплексного лечения зоба препаратами 

гормонов щитовидной железы 



 

 лечение диффузного эутиреоидного зоба, вызванного дефицитом 

йода у подростков и взрослых  

 

Способ применения и дозы 

Для профилактики развития зоба: 

Подростки от 12 лет  и взрослые: 100-200 мкг йода в день. 

При беременности и кормлении грудью: 100 - 200 мкг йода в день. 

Профилактика рецидива зоба после его хирургического удаления или по 

завершении курса лечения препаратами гормонов щитовидной железы: 

100 -200 мкг йода ежедневно. 

Лечение эутиреоидного зоба: 

Подростки: 200 мкг йода в день. 

Суточную дозу препарата следует принимать в один прием, после еды, 

запивая достаточным количеством жидкости. 

Профилактический прием препарата Йодбаланс® нередко проводится в 

течение всей жизни.  

У детей, подростков и взрослых обычно требуется 6-12 месяцев или более. 

Продолжительность лечения определяется  эндокринологом.  

 

Побочные действия 

 при наличии функциональных областей больших размеров в 

щитовидной железе, может проявиться гипертиреоз в случае 

применения высоких доз йода, превышающих 150 микрограмм. 

 возможно развитие антител к тиреопироксидазе (АТ-ТПО) у 

пациентов, предрасположенных к аутоиммунным заболеваниям. 

 

Противопоказания  

 манифестный гипертиреоз 

 гиперчувствительность к компонентам препарата,  в том числе к 

йоду 

 субклинический (бессимптомный) гипертиреоз при применении доз 

йода более 150 микрограмм в сутки 

 токсическая аденома щитовидной железы, а также очаговые и 

диффузные автономные расстройства щитовидной железы 

 противопоказано лицам с наследственной непереносимостью 

фруктозы, дефицитом фермента Lapp-лактазы, мальабсорбцией 

глюкозы-галактозы. 

 

Лекарственные взаимодействия 

Эффективность лечения антитиреоидными лекарственными средствами 

при одновременном приеме препаратов йода снижается. 

При сочетанном применении перхлорат и тиоцианат калия подавляют 

поглощение йода щитовидной железой. Поглощение йода щитовидной 

железой и его метаболизм стимулируются тиреотропным гормоном (ТТГ). 



 

Прием препарата Йодбаланс® в высоких дозах одновременно с 

калийсберегающими диуретиками  может привести к развитию 

гиперкалиемии.  

Одновременное применение препарата Йодбаланс® в высоких дозах с 

препаратами лития способствует развития зоба и гипотиреоза. 

 

Особые указания 

Перед началом терапии необходимо исключить наличие у пациента 

гипертиреоза или узлового токсического зоба, а также наличие этих 

заболеваний в анамнезе. 

Перед началом терапии необходимо исключить наличие диффузных или 

ограниченных автономных расстройств щитовидной железы посредством 

применения специфических диагностических методов, так как, при таком 

лечении с использованием суточных доз йода 150 микрограмм или выше 

может привести к гипертиреозу. 

Насыщение щитовидной железы йодом может препятствовать кумуляции 

радиоактивного йода, используемого в терапевтических или 

диагностических целях. В связи с этим не рекомендуется прием препарата 

перед применением радиоактивного йода. 

Не рекомендуется назначение пациентам с редкими наследственными 

заболеваниями, связанными с непереносимостью галактозы, 

недостаточностью лактозы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией. 

Следует учитывать, что на фоне терапии препаратом у больных с почечной 

недостаточностью возможно развитие гиперкалиемии. 

Беременность  и период лактации  

В периоды беременности и грудного вскармливания потребность в йоде 

повышается, поэтому особенно важным является применение препарата 

Йодбаланс® в достаточных дозах для обеспечения адекватного 

поступления йода в организм (поступление йода должно быть не менее 200 

мкг в сутки).  

Препарат проникает через плацентарный барьер.  

Препарат выделяется с грудным молоком. Необходимо учитывать 

содержание йода в продуктах питания и пищевых добавках, которые 

применяются одновременно с препаратом. Если кормящая женщина 

принимает Йодбаланс®, то дополнительное назначение препарата 

младенцам, находящимся на грудном вскармливании, не требуется. 

Применение препарата при беременности и в период грудного 

вскармливания возможно только в рекомендуемых дозах.  

При проведении терапии необходимо учитывать количество йода, 

поступающего с пищей. 

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 

транспортным средством или потенциально опасными механизмам 

Не влияет. 

 

Передозировка 



 

Симптомы: при острой интоксикации йодом наблюдается рефлекторная 

рвота, боли в животе, диарея (иногда с кровью). Могут наступить 

дегидратация и шок. В редких случаях может возникнуть стеноз пищевода. 

Хроническая передозировка может привести к феномену «йодизма»: 

металлический вкус во рту, отек и воспаление слизистых (ринит, 

конъюнктивит, гастроэнтерит, бронхит), угревая сыпь, дерматит, отек 

слюнных желез, повышение температуры, раздражительность, 

ангионевротический отек, расширение протока слюнной железы. 

Лечение острой передозировки: промывание желудка, симптоматическое 

лечение расстройств водного и электролитного баланса, терапия шока. 

В случае хронической передозировки, вызванной калия йодидом, 

терапию препаратом Йодбаланс® следует приостановить. При 

гипотиреозе, вызванном йодом, следует отменить применение препарата 

Йодбаланс® и начать терапию гормонами щитовидной железы. При 

гипертиреозe, вызванном йодом, показано лечение антитиреоидными 

средствами.  

В очень редких случаях, могут потребоваться интенсивная терапия, 

плазмаферез или тиреоидэктомия. 

 

Форма выпуска  и упаковка 

По 25 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки 

поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.   

По 4 контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому 

применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку 

картонную. 

 

Условия хранения 

В защищенном от света месте при температуре не выше 30°С.  

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения 

3 года  

Не применять после истечения  срока годности. 

 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта  

 

Производитель 

Мерк КГаА, Германия 
Frankfurter Strasse 250 

64293 Дармштадт, Германия 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

Мерк  КГаА, Германия 

 



 

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, офис 136А 

Телефон: 8 (727) 291-61-51 

Факс: 8 (727) 291-61-51 

E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss     
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 Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрлігі 

Фармация комитеті төрағасының  

2018  жылғы “05”      05 

№     N014855 бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

 

Дәрілік затты медициналық қолдану 

жөніндегі нұсқаулық 

 

ЙОДБАЛАНС® 

 

Саудалық атауы 

Йодбаланс® 

 

Халықаралық патенттелмеген атауы  

Жоқ  

 

Дәрілік түрі 

200 мкг таблеткалар 

 

Құрамы  

Бір таблетканың құрамында  

белсенді зат - 261,6 мкг калий йодиді (бұл 200 мкг йодқа сәйкес келеді), 

қосымша заттар: лактоза моногидраты, целлюлоза ұнтағы, жүгері 

крахмалы, коллоидты кремнийдің қостотығы, магний стеараты, 

микрокристалды целлюлоза.  

 

Сипаттамасы  

Дөңгелек пішінді, беткейі тегіс, шеттері қиғашталған, үстіңгі бөлігінде 

«ЕМ 70» жазуы бар және төменгі бөлігінде декоративті сызығы бар, ақ 

дерлік түстен сарғыш-сұр түске дейінгі таблеткалар. Таблетканың 

диаметрі 7.0–7.2 мм, қалыңдығы – 1.8–2.1 мм (200 мкг доза). 

 

Фармакотерапиялық тобы 

Жүйелі қолдануға арналған гормональді препараттар. Қалқанша без 

ауруларын емдеуге арналған препараттар. Йод  препараттары. 

АТХ  коды Н03СА 

 

Фармакокинетикасы 

Органикалық емес йод жіңішке ішекте 100% дерлік сіңеді, ал тері 

арқылы – болар-болмас және бақыланбайды. Дені сау адамдарда таралу 

көлемі орташа алғанда 23 литрге жуықты құрайды (дене салмағының 



 

38%-ы). Қан сарысуындағы органикалық емес йод құрамының 

көрсеткіштері әдетте 0,1 және 0,5 мкг/дл аралығында болады. 

Организмде йодид қалқанша безде және сілекей бездері, емшек бездері 

және асқазан сияқты басқа тіндерде жинақталады. Сілекейде, асқазан 

сөлі мен сүттегі йодид концентрациясы оның қан плазмасындағы 

концентрациясынан 30 есе жоғары. Йодтың көбінесе мкг/г креатининде 

көрсетілетін несеппен шығарылуы йодпен қамтамасыз етілу критерийі 

қызметін атқарады, өйткені тепе-теңдік жағдайында ол йодтың тамақпен 

тәуліктік түсуімен өзара байланысты. 

Фармакодинамикасы  

Экзогенді енгізілген йодтың адам организміне әсер ету әрекеттері 

йодтың тәулігіне қабылданған мөлшеріне, құрамында йоды бар 

препараттың түріне, сондай-ақ қалқанша бездің жағдайына байланысты. 

Йод жеткіліксіздігі қалқанша без қызметінің  бұзылуына және адам 

организмі дамуының барлық сатыларындағы ауыр салдарларға алып 

келеді, эндемиялық зобқа алып келеді, ауыр жағдайларда туа біткен 

кретинизмге алып келеді.   

Йод электрохимиялық жолмен жұтылғаннан кейін (йодинация) 

қалқанша без фолликулаларының эпителиальді жасушаларында 

косубстрат болып табылатын, йодид-пероксидаза ферментімен 

катализденетін, элементтік йод бөлініп шығатын сутегінің асқын 

тотығымен (Н2О2) тотығу жүреді. Сонымен қатар глюкопротеиннің 

тирозиндік топтарының бір бөлігі (тиреоглобулин) 3 қалыпта және 

ішінара 5 хош иісті сақина (йодизация) қалпында йодталады.  

Тотығу конденсациясының нәтижесінде тирозиннің йодталған топтары 

тиронин каркасын түзе отырып байланысады. Негізгі өнімдері тироксин 

(Т4) және трийодтиронин (Т3) болып табылады. Осындай жолмен 

түзілген "тиронин – тиреоглобулин" кешені қалқанша без гормоны 

фолликулының коллоидындағы депо түрінде бөлініп шығады.  

Йодтың физиологиялық мөлшерлері (300 мкг дейінгі) йод тапшылығы 

салдарынан дамитын зоб түзілуінің алдын алады, жаңа туған сәбилерде, 

балалар мен жасөспірімдерде қалқанша без өлшемдерінің  қалыпты 

болуына ықпал етеді, сондай-ақ бұзылған биохимиялық параметрлердің 

бірқатарына әсер етеді (Т3/Т4 коэффициенті, ТТГ деңгейі (тиреотропты 

гормон).  
 

Қолданылуы  

 йод тапшылығы ауруларының (зобтың пайда болуы)  

профилактикасы, соның ішінде жүкті әйелдерде және бала емізу 

кезеңінде  

 хирургиялық жолмен алып тастағаннан кейін, сонымен қатар 

қалқанша без гормондары препараттарымен кешенді емдеу 

аяқталғаннан кейін зобтың қайталануының профилактикасында 

 жасөспірімдер мен ересектердегі йод тапшылығы туғызған 

диффуздық эутиреоидтық зобты емдеуде  



 

Қолдану тәсілі мен дозалары 

Зоб дамуының профилактикасы үшін: 

12 жастан кейінгі жасөспірімдер мен ересектер: күніне 100-200 мкг 

йод. 

Жүктілік пен бала емізу кезінде: күніне 100 - 200 мкг йод. 

Хирургиялық жолмен алып тастағаннан кейін немесе қалқанша без 

гормондары препараттарымен емдеу курсы аяқталғаннан кейін зобтың 

қайталануының профилактикасы: күн сайын 100 -200 мкг йод. 

Эутиреоидты зобты емдеу: 

Жасөспірімдер: күніне 200 мкг йод. 

Препараттың тәуліктік дозасын тамақтан кейін, судың жеткілікті 

мөлшерімен ішіп, бір қабылдаумен қолдану керек. 

Йодбаланс® препаратын профилактикалық қабылдау көбіне өмір бойына 

жүргізіледі.  

Балаларда, жасөспірімдер мен ересектерде әдетте 6-12 ай немесе одан да 

көп қажет болуы мүмкін. Емдеу ұзақтығын  эндокринолог анықтайды.  

 

Жағымсыз әсерлері 

 қалқанша без қызмет атқару аймақтары өлшемінің ұлғаюы кезінде,  

йодтың 150 микрограмнан асатын жоғары дозаларын қолданған 

жағдайда, гипертиреоз көрініс беруі мүмкін 

 аутоиммундық ауруларға бейім пациенттерде тиреопироксидазаға 

антиденелердің (ТПО-АД) дамуы мүмкін. 

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар  

 манифестік гипертиреоз 

 препарат компоненттеріне,  соның ішінде  йодқа аса жоғары 

сезімталдық 

 йодтың тәулігіне 150 микрограмнан асатын дозаларын 

қолданғандағы субклиникалық (симптомсыз) гипертиреоз 

 қалқанша бездің уытты аденомасы, сондай-ақ, қалқанша бездің 

ошақтық және диффуздық  автономдық бұзылыстары  

 туа біткен фруктоза жақпаушылығы, Lapp-лактаза ферменті 

тапшылығы, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы бар тұлғаларға 

қолдануға болмайды. 

 

Дәрілермен өзара әрекеттесуі 

Йод препараттарын бір мезгілде қабылдағанда,  антитиреоидты дәрілік 

заттармен  емдеудің тиімділігі төмендейді. 

Перхлорат  пен калий тиоцианатын бірге қолданғанда, йодты қалқанша 

бездің жұтуы бәсеңдейді. Йодты қалқанша бездің жұтуын және оның 

метаболизмін  тиреотропты гормон (ТТГ) көтермелейді. Йодбаланс® 

препаратын жоғары дозаларда калий жинақтаушы диуретиктермен бір 

мезгілде қабылдау гиперкалиемияның дамуына алып келуі мүмкін.  



 

Йодбаланс® препаратын жоғары дозаларда литий препараттарымен бір 

мезгілде қабылдау зоб пен гипотиреоздың дамуына ықпал етуі мүмкін. 

 

Айрықша нұсқаулар 

Емдеуді бастар алдында пациентте гипертиреоздың немесе түйінді 

уытты зобтың бар-жоқтығын, сондай-ақ анамнезінде бұл аурулардың 

болғанын анықтап алу қажет. 

Емдеуді бастар алдында диффуздық немесе қалқанша бездің шектелген 

автономдық бұзылыстарының бар-жоқтығын спецификалық 

диагностикалау әдістері арқылы анықтап алу қажет, йодтың тәуліктік 

150 микрограмм немесе жоғарырақ дозалары пайдаланылған мұндай ем 

гипертиреозға алып келуі мүмкін. 

Қалқанша бездің йодпен қанығуы емдік немесе диагностикалық 

мақсаттарда пайдаланылған радиобелсенді йодтың жинақталуына 

кедергі келтіруі мүмкін. Осыған байланысты препаратты радиобелсенді 

йодты қолданар алдында қабылдау ұсынылмайды. 

Галактозаны көтере алмаушылық, лактоза жетіспеушілігі немесе 

глюкоза-галактоза мальабсорбциясына байланысты сирек тұқым 

қуалайтын аурулары бар пациенттерге тағайындау ұсынылмайды. 

Препаратпен емдеу аясында бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастарда 

гиперкалиемия дамуы мүмкін екендігін ескеру керек. 

Жүктілік және лактация кезеңі  

Жүктілік және бала емізу кезеңдерінде йод қажеттілігі артады, 

сондықтан әсіресе, Йодбаланс® препаратын йодтың организмге қалыпты 

түсуін қамтамасыз  ету үшін (йод түсуі тәулігіне 200 мкг кем болмауы 

тиіс) жеткілікті дозаларда қолдану маңызды. 

Препарат плацентарлық бөгет арқылы өтеді. 

Препарат емшек сүтімен бөлініп шығады. Препаратпен бір мезгілде 

қолданылатын тағам өнімдері мен тағамдық қоспалардағы йод құрамын 

ескеру қажет. Егер бала емізетін әйел Йодбаланс® препаратын 

қабылдайтын болса, препаратты емшек еметін сәбилерге қосымша 

тағайындау қажет емес. 

Препаратты жүктілік және бала емізу кезінде тек ұсынылған 

дозаларында қолдануға болады. 

Емдеу жүргізген кезде тамақпен түсетін  йод мөлшерін ескеру қажет. 

Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіпті механизмдерді басқару 

қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері  

Әсер етпейді. 

 

Артық дозалануы  

Симптомдары: йодпен жедел уыттануда рефлекторлық құсу, іштің 

ауыруы, диарея (кейде қанмен) байқалады. Дегидратация және шок 

басталуы мүмкін. Сирек жағдайларда өңештің стенозы туындауы 

мүмкін. 

Созылмалы артық дозалануы «йодизм» феноменіне: ауыздың металл 



 

татуына, шырышты қабықтардың ісінуі мен қабынуына (ринит, 

конъюнктивит, гастроэнтерит, бронхит), безеу бөртпесі, дерматит, 

сілекей бездерінің ісінуі, температураның жоғарылауы, ашушаңдық, 

ангионевротикалық ісіну, сілекей безі ағынының ұлғаюына алып келуі 

мүмкін. 

Жедел артық дозалануын емдеу: асқазанды шаю, су және электролиттік 

теңгерім бұзылыстарын  симптоматикалық емдеу, шокты емдеу. 

Калий йодиді тудырған созылмалы артық дозалану жағдайында, 

Йодбаланс® препаратымен емдеуді тоқтата тұру керек. Йод туғызған 

гипотиреозда, Йодбаланс® қолдануды тоқтату және қалқанша без 

гормондарымен емдеуді бастау керек. Йод туғызған гипертиреозда, 

антитиреоидтық дәрілермен емдеу көрсетілген.  

Өте сирек жағдайларда, қарқынды емдеу, плазмаферез немесе 

тиреоидэктомия қажет болуы мүмкін. 

 

Шығарылу түрі мен қаптамасы 

25 таблеткадан поливинилхлоридті үлбір мен алюминий фольгадан 

жасалған пішінді ұяшықты қаптамада.   

4 пішінді қаптамадан мемлекеттік және орыс тілдеріндегі медициналық 

қолдану жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салады. 

 

Сақтау шарттары 

30 °С-ден аспайтын температурада, жарықтан қорғалған жерде сақтау 

керек.  

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 

 

Сақтау мерзімі 

3 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. 

 

Дәріханалардан босатылу шарттары 

Рецептісіз   

 

Өндіруші  

Мерк КГаА, Германия 

Frankfurter Strasse 250 

64293 Дармштадт, Германия 

 

Тіркеу куәлігінің иесі 

Мерк КГаА, Германия 

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттың 

сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және 

дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты 

ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері:  



 

«Ацино Каз» ЖШС,  

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

кеңсесі 

Телефон: 8 (727) 291-61-51 

Факс: 8 (727) 291-61-51 

E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss     

 


