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Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма —
перший в Європі дексмедетомідин,
показаний як для седації у відділеннях
інтенсивної терапії, так і для
процедурної седації
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2 мл

200 мкг
2 мл
Дексмедетомідину гідрохлорид. 1 мл розчину містить 118,2 мкг дексмедетомідину
гідрохлориду, що еквівалентно 100 мкг дексмедетомідину.

Допоміжні речовини

Натрію хлорид, вода для ін‘єкцій

Упаковка

По 2 мл в ампулі; по 5 або 25 ампул у картонній коробці.
По 2 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці.
По 4 мл у флаконі, по 4 або 5 флаконів у картонній коробці.
По 10 мл у флаконі, по 4 або 5 флаконів у картонній коробці.
Не всі види упаковок можуть бути представлені в Україні.

Пробки

Бромбутилові гумові з фторполімерним покриттям.

Показання

Седація неінтубованих дорослих пацієнтів до та/або під час діагностичних
або хірургічних процедур, які вимагають седації, тобто процедурна седація зі
збереженням свідомості. Седація дорослих пацієнтів, які перебувають у відділеннях
інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації і потребують рівня седації не глибше,
ніж пробудження у відповідь на голосову стимуляцію (відповідає діапазону від 0 до
-3 балів за шкалою збудження-седації Річмонда (RASS)).

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Для цього лікарського препарату не потрібні будь-які спеціальні температурні умови
зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці в захищеному від світла місці.

Після першого
відкриття

Використати негайно. Ампули та флакони призначені для використання лише для
одного пацієнта.

Після розведення

Розчин для інфузій, приготований шляхом розведення препарату, є хімічно
і фізично стабільним протягом 48 годин у разі зберігання при температурі 25 °C
або у холодильнику (при температурі 2–8 °C).

Перший в Європі дексмедетомідин, показаний
як для седації у відділеннях інтенсивної терапії,
так і для процедурної седації
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Показання Дексмедетомідину ЕВЕР Фарма:
Седація неінтубованих дорослих пацієнтів до та/або під час
діагностичних або хірургічних процедур, які вимагають седації,
тобто процедурна седація зі збереженням свідомості.

Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма, 100 мкг/мл, концентрат для розчину для інфузій. Склад: 1 мл розчину містить 118,2 мкг дексмедетомідину гідрохлориду, що
еквівалентно 100 мкг дексмедетомідину. Допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін‘єкцій. Показання: 1) Седація неінтубованих дорослих пацієнтів до
та/або під час діагностичних або хірургічних процедур, які вимагають седації, тобто процедурна седація зі збереженням свідомості, 2) Седація дорослих
пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації і потребують рівня седації не глибше, ніж пробудження у відповідь
на голосову стимуляцію (відповідає діапазону від 0 до -3 балів за шкалою збудження-седації Річмонда (RASS)). Протипоказання: підвищена чутливість до
дексмедетомідину або до будь-яких компонентів препарату, атріовентрикулярна блокада II-III ступеня (при відсутності штучного водія ритму), неконтрольована
артеріальна гіпотензія, гостра цереброваскулярна патологія. Побічні реакції: дуже поширені: брадикардія, артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія,
пригнічення функції дихання, поширені: гіперглікемія, гіпоглікемія, ажитація, ішемія міокарда або інфаркт міокарда, тахікардія, нудота, блювання, сухість у роті,
синдром відміни, гіпертермія, непоширені: метаболічний ацидоз, гіпоальбумінемія, галюцинації, атріовентрикулярна блокада I ступеня, зменшення хвилинного
серцевого викиду, задишка, апное, здуття живота, неефективність препарату, спрага. Докладніше про лікарську форму, дозування та спосіб застосування,
спеціальні попередження та запобіжні заходи щодо застосування, взаємодію з іншими лікарськими засобами та ін., фертильність, вагітність та лактацію, вплив
на здатність керувати та користуватися машинами, небажані ефекти, передозування, фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості, доклінічні дані щодо
безпеки, несумісність, термін придатності, умови зберігання, вміст упаковки та спеціальні запобіжні заходи щодо утилізації доступні в інструкції до медичного
застосування препарату. Доступно тільки за рецептом. Не всі види упаковок можуть бути представлені в Україні. Для отримання більш детальної інформації
зверніться до Представництва компанії в Україні. Останнє оновлення: червень 2018. Заявник: ЕВЕР Валінджект ГмбХ, Обербургау 3, 4866 Унтерах-на-Аттерзеє.

Інновація в дії
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Діюча речовина

Дексмедетомідин — високоселективний альфа-2 агоніст,
який забезпечує седацію без ризику пригнічення дихання

Седація дорослих пацієнтів, які перебувають у відділеннях
інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації і потребують
рівня седації не глибше, ніж пробудження у відповідь на голосову
стимуляцію (відповідає діапазону від 0 до -3 балів за шкалою
збудження-седації Річмонда (RASS))

Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма
для процедурної седації

Нейрохірургія та
судинна хірургія

6

Седація дорослих пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної
терапії, анестезіології та реанімації і потребують рівня седації не глибше,
ніж пробудження у відповідь на голосову стимуляцію (відповідає
діапазону від 0 до -3 балів за шкалою збудження-седації Річмонда (RASS))

Унікальний для пацієнтів, яким потрібно залишатися легко керованими
та бути готовими до співпраці1

Волоконно-оптична
інтубація притомних
пацієнтів

1

Післяопераційна
бронхоскопія

Операції
з приводу
катаракти

5

Достовірно покращує здатність пацієнта до
спілкування та співпраці з персоналом

Мінімальне пригнічення дихання2
Верхня
ендоскопія

Колоноскопія

4
Дексмедетомідин має перевагу над пропофолом в показниках надійності, аналгезії та
задоволення пацієнтів і лікарів. В комбінації з місцевою анестезією дексмедетомідин
являє собою гарну альтернативу пропофолу для процедурної седації.2
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Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма схвалений для седації
дорослих пацієнтів, які перебувають у відділеннях
інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації і потребують
рівня седації не глибше, ніж пробудження у відповідь на
голосову стимуляцію (відповідає діапазону від 0 до -3 балів
за шкалою збудження-седації Річмонда (RASS))
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Забезпечує відносно швидкий початок седації паралельно з природним
сном із легкою оборотністю та забезпечує покращений профіль безпеки1

Зменшує потребу в наркотичних анальгетиках у післяопераційному періоді2

Дексмедетомідин ЕВЕР Фарма для седації дорослих
пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної
терапії, анестезіології та реанімації

3

Недавній систематичний огляд продемонстрував, що дексмедетомідин
порівняно з пропофолом забезпечує більше комфорту під час
процедури для пацієнта та лікаря2
Початкові дози при процедурній седації:
 ля дорослих пацієнтів: навантажувальна
Д
інфузія дози 1,0 мкг/кг протягом 10 хвилин.
Для менш інвазивних процедур, наприклад,
при офтальмологічній хірургії, може бути
придатною навантужальна інфузія дози
0,5 мкг/кг протягом 10 хвилин.
 ри волоконно-оптичній інтубації
П
притомних дорослих пацієнтів:
навантажувальна інфузія дози 1 мкг/кг
протягом 10 хвилин.
 ля пацієнтів віком від 65 років: слід
Д
розглянути доцільність зниження доз
препарату.
 ля дорослих пацієнтів із порушеннями
Д
функції печінки: слід розглянути доцільність
зниження доз препарату.

Підтримуючі дози при процедурній седації:
Для дорослих пацієнтів: підтримуюча
інфузія зазвичай починається з дози
0,6 мкг/кг/год і титрується для досягнення
бажаного клінічного ефекту в діапазоні доз від
0,2 до 1 мкг/кг/год. Швидкість підтримуючої
інфузії має бути скоригована для досягнення
бажаного рівня седації.
При волоконно-оптичній інтубації притомних
дорослих пацієнтів: підтримуюча інфузія
зі швидкістю 0,7 мкг/кг/год протягом усього
періоду до видалення ендотрахеальної трубки.
Для пацієнтів віком від 65 років: слід
розглянути доцільність зниження доз препарату.
 ля дорослих хворих із порушеннями
Д
функції печінки: слід розглянути доцільність
зниження доз препарату.

Аналогічний пропофолу за ефективністю при
легкій та помірній седації (діапазон
від 0 до -3 балів за шкалою RASS)
Пацієнти, яких лікували дексмедетомідином,
в порівнянні з пропофолом мали коротший
проміжок часу на штучній вентиляції легень
і меншу частоту виникнення делірію, тахікардії
та гіпертензії. Найбільш поширеним побічним
ефектом була брадикардія
Зменшує час до екстубації порівняно
зі стандартною терапією
Більш доступна ціна в порівнянні
з оригінальним продуктом

