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• Уповільнює розвиток ускладнень хвороби Паркінсона
• Знижує потребу у леводопі

Високоефективний оригінальний препарат першої 
лінії для лікування хвороби Паркінсона

ЕЛЬДЕПРИЛ – високоефективний препарат 
для монотерапії хвороби Паркінсона 
та лікування у комбінації із леводопою

Переваги терапії препаратом ЕЛЬДЕПРИЛ:

Оригінальний препарат першої лінії

Добра переносимість

Легкість дозування – 5-10 мг на добу8

Нейропротективний ефект3

Зниження потреби у леводопі 
в середньому на 30%8
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЛІКАРІВ, ТАКОЖ  ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НА СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ З МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ. 
НЕ Є РЕКЛАМОЮ. БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА ОРІОН КОРПОРЕШН ТА З ІНСТРУКЦІЇ З МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ.
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Інструкція 
з медичного 
застосування 
на препарат 
Ельдеприл

Стисла інструкція для медичного застосування препарату ЕЛЬДЕПРИЛ (Selegiline) 
Склад: 1 таблетка містить селегіліну гідрохлориду 5 мг. Фармакологічні властивості. Селегілін є селективним інгібітором MAO-B, який також інгібує зворотне захоплення 
допаміну та пресинаптичний рецептор допаміну. Ці ефекти потенціюють допамінергічну функцію у мозку. Селегілін потенціює та подовжує ефект леводопи, що дозволяє знизити 
дозу останньої. У комбінації з препаратами леводопи селегілін збільшує тривалість періоду «включення», зменшує тривалість періоду «виключення», та зменшує вираженість 
феномену виснаження кінцевої дози. Селегілін не потенціює гіпертензивний ефект таких речовин як тирамін «сирний ефект». Показання. Хвороба Паркінсона або симптоматичний 
паркінсонізм – як монотерапія у початковій стадії хвороби або у комбінації з препаратами. Протипоказання. Гіперчутливість до селегіліну або до будь-якої з допоміжних речовин. 
Виразкова хвороба в стадії загострення. Спосіб застосування та дози. Селегілін застосовується як монотерапія на ранній стадії захворювання або у комбінації з препаратами 
леводопи. В обох випадках початкова доза становить 5 мг, яку приймають вранці. Дозу Ельдеприлу можна збільшити до 10 мг на добу (можна приймати вранці або розділити 
на два прийоми). Якщо при застосуванні препарату як допоміжної терапії до препаратів леводопи виникають побічні реакції, зумовлені леводопою, дозу останньої слід знизити. 
Побічні реакції. Часто: сплутаність свідомості, галюцинації, мимовільні рухи (дискінезії), запаморочення, головний біль, брадикардія, нудота, підвищення рівнів печінкових 
ферментів. Нечасто: перепади настрою, минучі порушення сну (безсоння), суправентрикулярна тахікардія, сухість у роті. Рідко: збудження, аритмії, постуральна гіпотензія, 
висипання, утруднення сечовиведення. Частота невідома: розлад контролю імпульсу і примусу (такі як гіперсексуальність), затримка сечі. Також виникають такі побічні реакції 
як психоз, депресія, тремор, біль в грудній клітці, спині, суглобах, горлі, вертиго, порушення зору, блювання, запор, діарея. При комбінації з леводопою. Оскільки препарат 
посилює ефект леводопи, побічні ефекти леводопи можуть посилюватися у випадку комбінованої терапії. Якщо при застосуванні препарату у комбінації з препаратами леводопи 
виникають побічні реакції, зумовлені леводопою, дозу останньої слід знизити. Отже, з початком лікування селегіліном дозу леводопи можна знизити у середньому на 30 %. 
Особливості застосування. Слід дотримуватися особливої обережності при застосуванні селегіліну пацієнтам із виразкою дванадцятипалої кишки, лабільною гіпертензією, 
серцевою аритмією, тяжкою стенокардією, тяжкою печінковою або нирковою недостатністю, або психозом. При високих дозах (що перевищують 10 мг/добу), селективність 
селегіліну відносно MAO-B починає знижуватися, що призводить до підвищеного інгібування МAO-A. Таким чином, підвищуеться ризик виникнення артеріальної гіпертензії. Слід з 
обережністю поєднувати селегілін з лікарськими засобами, що діють переважно на центральну нервову систему. Слід уникати одночасного застосування селегіліну з алкоголем. 
Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки наявних даних щодо безпеки застосування селегіліну у період вагітності або годування груддю недостатньо, 
селегілін не м ожна застосовувати даній категорії пацієнтів. Діти. Інформація щодо застосування препарату дітям відсутня, тому застосування препарату цій категорії пацієнтів 
не показане. Фармацевтичні характеристики. Термін придатності. 3 роки. Умови зберігання.  Зберігати при температурі 15-25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. 
Упаковка.  По 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці. Категорія відпуску. За рецептом. Реєстраційний номер: UA/5566/01/01
Література: 1. Palhagen S. et al. Neurology, Vol. 51 August 1998. 2. Myllylд V.V. et al. Neurology 1996; 47 (Suppl 3): S200 S209. 3. New England Journal of Medicine 328:176 183 
January 1993. 4. Olanow C.W. et al. Neurology, Vol. 51, September 1998. 5. Przuntek H. et al. European Journal of Neurology 1999; 6: 141 150. 6. Larsen Jan P. et al. European Journal 
of Neurology 1999; 6: 539 547. 7. Mдki Ikola O. et al. Neurochemistry 1997. ED99001 8. Інструкція з медичного застосування препарату Ельдеприл.



ЕЛЬДЕПРИЛ – високоефективний оригінальний препарат першої лінії 
для монотерапії хвороби Паркінсона та лікування у комбінації із леводопою

Монотерапія препаратом ЕЛЬДЕПРИЛ забезпечує1-3: Додавання препарату ЕЛЬДЕПРИЛ до терапії леводопою 
дає змогу:

Високу ефективність лікування 

Значно віддаляє початок леводопної терапії 

Добру переносимість

Зручність дозування

 • Не потребує титрування дози

 • Швидкий терапевтичний ефект

Нейропротективний ефект

Суттєво віддалити розвиток рухових порушень6

Значно покращити показник UPDRS6 (Уніфікована оціночна
шкала хвороби Паркінсона)

Знизити потребу у леводопі

Ймовірна потреба в прийомі леводопи

Дні після рандомізації
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«Доведено явну перевагу раннього комбінування 
препарату ЕЛЬДЕПРИЛ із леводопою 

над монотерапією леводопи»5

«Після 5 років лікування, пацієнти, які приймали леводопу 
та плацебо, мали показник UPDRS на 10 пунктів (36%) вище, 

ніж пацієнти, які лікувались леводопою та селегіліном.»5

Група А
(плацебо + токоферол)(плацебо + токоферол)

Група В
(ЕЛЬДЕПРИЛ + токоферол)
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Ельдеприл
Плацебо

Примітка 5

Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 Рік 5

Ілюстрований середній ефект препарата ЕЛЬДЕПРИЛ відносно 
до прогресування хвороби Паркінсона7

Терапія 
леводопою та 

ЕЛЬДЕПРИЛом

Початок терапії 
ЕЛЬДЕПРИЛом

Початок терапії 
леводопою

Початок терапії 
леводопою

Флуктуації 
або інвалідизація

Додаткова 
терапія

роки

Флуктуації або 
інвалідизація

Додаткова 
терапіятерапія

ДіагнозДіагнозДіагноз

Зниження дози леводопиЗниження дози леводопи

Терапія 
леводопою


