
• Ефективний в лікуванні хвороби Паркінсона  
як при монотерапії, так і в комбінації  
із леводопою1,2,3,4

• Висока ефективність відносно брадикінезії, 
ригідності, тремору спокою5,6,7

• Доведена антидепресивна дія8,9,10,11,12

• Має нейропротекторний ефект13

• Біоеквівалентний оригінальму препарату14

• Доступна вартість лікування
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Склад: 
діюча речовина: 1 таблетка містить праміпексолу дигідрохлориду моногідрату 0,25 мг, 
еквівалент 0,18 мг праміпексолу, або праміпексолу дигідрохлориду моногідрату 1 мг, 
еквівалент 0,7 мг праміпексолу; допоміжні речовини: маніт (E 421), крохмаль кукуру-
дзяний, гідроксипропілцелюлоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат.
Лікарська форма. Таблетки.
Показання. Ідіопатична хвороба Паркінсона (як монотерапія або у комбінації з леводо-
пою).Симптоматичне лікування ідіопатичного синдрому неспокійних ніг.
Протипоказання. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних 
речовин препарату.
Спосіб застосування та дози.
Хвороба Паркінсона. Таблетки слід приймати перорально, ковтати, запиваючи водою, не-
залежно від прийому їжі. Добову дозу призначають у 3 прийоми однаковими частками. 
Початкове лікування: дозу препарату необхідно збільшувати поступово, як наведено у 
таблиці 1, починаючи з початкової дози 0,264 мг основи (0,375 мг солі) на добу кожні 
5-7 днів. За умови відсутності у пацієнтів непереносимих побічних явищ дозу необхідно 
титрувати до досягнення максимального терапевтичного ефекту.

Таблиця 1

Схема збільшення дози препарату Праміпексол Оріон

Тиждень Доза 
(мг основи)

Загальна добова доза 
(мг основи)

Доза 
(мг солі)

Загальна добова доза 
(мг солі)

1 3 х 0,088 0,264 3 х 0,125 0,375
2 3 х 0,18 0,54 3 х 0,25 0,75
3 3 х 0,35 1,1 3 х 0,5 1,50

Підтримуюча терапія: індивідуальна доза повинна бути у межах від 0,264 мг основи 
(0,375 мг солі) до максимальної дози 3,3 мг основи (4,5 мг солі) на добу. Подальше коре-
гування дози слід здійснювати відповідно до клінічної відповіді та виникнення небажа-
них ефектів. При прогресуючій хворобі Паркінсона дози вище 1,1 мг (1,5 мг солі) на добу 
можуть бути ефективними у пацієнтів, яким планується скорочення терапії леводопою. 
Припинення лікування: дозу праміпексолу слід зменшувати поступово, на 0,54 мг основи  
(0,75 мг солі) на добу, до зниження добової дози до 0,54 мг основи (0,75 мг солі). Після 
цього дозу слід зменшувати на 0,264 мг основи (0,375 мг солі) на добу.
Синдром неспокійних ніг. Таблетки слід приймати перорально, ковтати, запиваючи во-
дою, незалежно від прийому їжі. Рекомендована початкова доза Праміпексолу Оріон 
становить 0,088 мг основи (0,125 мг солі) один раз на добу за 2-3 години до сну. Паці-
єнтам, яким потребується додаткове симптоматичне полегшення, дозу можна збіль-
шувати кожні 4-7 днів до максимальної дози 0,54 мг основи (0,75 мг солі) на добу (як 
наведено у таблиці 2).

Таблиця 2
Схема дозування Праміпексол Оріон

Етап титрування Одноразова добова вечірня доза 
(мг основи)

Разовая суточная вечерняя доза 
(мг соли)

1 0,088 0,125
2* 0,18 0,25
3* 0,35 0,50
4* 0,54 0,75

*За потреби

Припинення лікування: оскільки добова доза для лікування синдрому неспокійних ніг 
не перевищує 0,54 мг основи (0,75 мг солі), застосування Праміпексолу Оріон можна 
припиняти без поступового зниження дози. Не слід виключати ефект віддачі (погір-
шення симптомів після раптового припинення лікування).
Побічні реакції: запаморочення, дискінезія, сонливість, артеріальна гіпотензія, нудо-
та, аномальні сновидіння, поведінкові симптоми порушення контролю імпульсивної 
поведінки та патологічної тяги; сплутаність свідомості, галюцинації, безсоння, неспо-
кій, амнезія, головний біль, запаморочення, порушення зору, включаючи затумане-
ний зір та зниження гостроти зору, запор, блювання, стомлюваність, периферичний 
набряк, зниження маси тіла, патологічна тяга до здійснення покупок, манія, гіперсек-
суальність, порушення лібідо, параноя, патологічна тяга до азартних ігор, гіперкінезія, 
дискінезія, епізоди раптового засинання, синкопе, підвищена чутливість, свербіж, ви-
сипання, збільшення маси тіла, задишка, пневмонія, переїдання, гіперфагія.
Передозування. Клінічний досвід значного передозування відсутній. Лікування пере-
дозування може вимагати загальних підтримуючих заходів, включаючи промивання 
шлунка, внутрішньовенні вливання рідини, застосування активованого вугілля та кон-
троль електрокардіограми.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Праміпексол Оріон 
можна застосовувати під час вагітності тільки у випадку, коли очікувана користь для 
матері перевищує потенційний ризик для плода. За відсутності даних відносно людей, 
Праміпексол Оріон не рекомендують застосовувати у період годування груддю. Проте 
якщо прийом препарату є необхідним, годування груддю слід припинити.
Діти. Безпеку та ефективність у дітей не встановлено, тому застосування препарату 
цій категорії пацієнтів не показане.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом 
або роботі з іншими механізмами. Пацієнтів, яких лікують Праміпексолом Оріон і 
в яких спостерігається сонливість та/або епізоди раптового засинання, слід поінфор-
мувати про необхідність утримання від керування автотранспортом і видів діяльності, 
при яких порушення уваги може призвести до травмування себе чи інших людей, або 
загибелі (наприклад, робота з механізмами), доти, доки такі рецидивні епізоди або 
сонливість не зникнуть.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Праміпексол у людей зв’язується з білками плазми дуже незначною мірою (< 20 %) 
і має низьку біотрансформацію. Тому взаємодії з іншими лікарськими засобами, що 
впливають на зв’язування з білками плазми або елімінацію шляхом біотрансформа-
ції, малоймовірні. При застосуванні Праміпексолу Оріон з леводопою рекомендується 
зменшити дозу леводопи, а дози інших протипаркінсонічних засобів залишити незмі-
неними на тлі збільшення дози препарату Праміпексол Оріон.
Фармакологічні властивості. Праміпексол є допаміновим агоністом з високою се-
лективністю та специфічністю до допамінових рецепторів підтипу D2, серед яких він 
має переважну спорідненість з D3-рецепторами та має повну внутрішню активність. 
Праміпексол полегшує паркінсонічні рухові порушення шляхом стимуляції допаміно-
вих рецепторів стріатуму (смугастого тіла). 
Фармацевтичні характеристики. Праміпексол Оріон, таблетки 0,18 мг, 0,7 мг мають 
риску, що дозволяє ділити таблетку на еквівалентні частини.
Термін придатності. 3 роки.
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей 
місці.
Упаковка. По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску. За рецептом.
Регістраційний номер: UA/12404/01/02, UA/12404/01/04

ПРАМІПЕКСОЛ ОРІОН
(pramipexolе)

Стисла інструкція для медичного застосування препарату
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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  
із застосування  
на препарат  
Праміпексол Оріон


