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Інструкція про застосування лікарських засобів: інформація для пацієнта 

 

ДОБЕНОКС 250 мг, таблетки, вкриті оболонкою 

ДОБЕНОКС Форте 500 мг, таблетки, вкриті оболонкою 

Calcii dobesilas monohydricus 

 

 

Перед застосуванням препарату слід уважно ознайомитися з інструкцією, оскільки вона 

містить важливу для пацієнта інформацію. 

Цей препарат слід застосовувати відповідно до інструкції, або відповідно до рекомендацій 

лікаря чи фармацевта. 

- Збережіть цю інструкцію, щоб за необхідності мати можливість прочитати її знову. 

- Якщо потрібна порада або додаткова інформація, слід звернутися до фармацевта. 

- У разі виникнення  будь-яких побічних ефектів, у тому числі можливих  побічних ефектів  

не зазначених у цій інструкції, слід повідомити лікаря або фармацевта. Див. п. 4 

- Якщо покращення не настає, або пацієнт відчуває погіршення, слід звернутися до лікаря.  

 

 

Зміст 

1. Що таке препарат Добенокс або Добенокс Форте та з якою метою він застосовується 

2. Що потрібно знати перед застосуванням препарату Добенокс або Добенокс Форте  

3. Як застосовувати препарат Добенокс або Добенокс Форте 

4. Можливі побічні ефекти 

5. Як зберігати препарат Добенокс або Добенокс Форте 

6. Вміст опаковання та інша інформація 

 

 

1. Що таке препарат Добенокс або Добенокс Форте та з якою метою він застосовується 

 

Діючою речовиною препарату є кальцію добезилат моногідрат, який покращує венозний 

кровообіг і захищає судини. Він знижує проникність їх стінок і надмірну в'язкість крові і 

плазми, що запобігає утворенню застою і тромбів у венах. 

 

Показання для застосування  

Симптоматичне лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок (біль і нічні 

судоми в ногах, відчуття важкості в ногах, парестезії, набряки, зміни шкіри внаслідок застою 

крові), варикозне розширення вен нижніх кінцівок. 

Симптоматичне лікування геморою. 

 

 

2. Що потрібно знати перед застосуванням препарату Добенокс або Добенокс Форте 

 

В яких випадках не застосовувати препарат Добенокс або Добенокс Форте 

• Якщо пацієнт має алергію на кальцію добезилат моногідрат або будь-які інші компоненти 

цього препарату (див. п. 6); 

 

Застереження та запобіжні заходи 

Препарат слід застосовувати з обережністю, якщо у пацієнта є виразкова хвороба шлунка 

та/або дванадцятипалої кишки, рецидивуючий гастрит або ниркова недостатність. 

 

Слід негайно припинити приймання препарату та звернутися до лікаря, якщо виникли такі 

симптоми, як: лихоманка, біль у горлі або гортані, біль при ковтанні, стоматит, риніт, гінгівіт, 

запалення області статевих органів та ануса, оскільки це можуть бути симптоми серйозного 

захворювання - агранулоцитозу. 

 

Взаємодія препарату Добенокс або Добенокс Форте з іншими лікарськими засобами 
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Необхідно повідомити лікаря або фармацевта про всі медичні препарати, які приймає пацієнт 

або приймав нещодавно, а також про препарати, які пацієнт планує приймати у майбутньому. 

 

Прийом препарату Добенокс або Добенокс Форте з їжею та напоями 

Препарат слід приймати після їжі, щоб уникнути або зменшити побічні ефекти, що впливають 

на шлунково-кишковий тракт. 

 

Вагітність та грудне вигодовування 

В період вагітності або грудного годування чи планування вагітності, перед застосуванням 

будь-якого лікарського препарату пацієнтка повинна проконсультуватися з лікарем або 

фармацевтом.  

 

Не рекомендується застосовувати препарат у першому триместрі вагітності. 

Препарат можна застосовувати під час вагітності лише у випадках, коли, на думку лікаря, 

користь для матері перевищує потенційний ризик для плода. 

 

Препарат не слід застосовувати під час годування груддю. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Препарат не впливає на здатність керувати автомобілем та іншими механізмами. 

 

Препарат Добенокс або Добенокс Форте містить лактозу  

Якщо у пацієнта діагностовано непереносимість деяких цукрів, перед прийомом препарату 

пацієнту слід проконсультуватися з лікарем.  

1 таблетка препарату Добенокс містить 25 мг лактози. 

1 таблетка препарату Добенокс Форте містить 50 мг лактози.  

 

 

3. Як застосовувати препарат Добенокс або Добенокс Форте 

 

Цей препарат слід приймати відповідно до інструкції, або відповідно до рекомендацій лікаря чи 

фармацевта. При виникненні сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 

 

Препарат призначений для перорального застосування. 

 

Препарат слід приймати після їжі. 

 

Добенокс 250 мг, таблетки, вкриті оболонкою 

Якщо лікар не призначить інакше, дорослі зазвичай повинні приймати від 2 до 4 таблеток на 

добу (що відповідає добовій дозі від 500 мг до 1000 мг діючої речовини - кальцію добезилат 

моногідрат):  

• венозна недостатність – зазвичай по 2 таблетки 1-2 рази на добу;  

• геморой - зазвичай по 2 таблетки 1-2 рази на добу.  

 

Добенокс Форте 500 мг, таблетки, вкриті оболонкою 

Якщо лікар не призначить інакше, дорослі зазвичай повинні приймати від 1 до 2 таблеток на 

добу (що відповідає добовій дозі від 500 мг до 1000 мг діючої речовини - кальцію добезилат 

моногідрат):  

• венозна недостатність −  зазвичай від 1 до 2 таблеток на добу;  

• геморой - зазвичай від 1 до 2 таблеток на добу. 

 

При виникненні сумнівів, слід звернутися до лікаря або фармацевта. 

Лікування може тривати від кількох тижнів до кількох місяців залежно від показань.  

 

Перевищення максимальної рекомендованої дози препарату Добенокс або Добенокс 

Форте 

Симптоми передозування препарату невідомі. 
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У разі прийому дози препарату, що перевищує рекомендовану, слід негайно звернутися до 

лікаря або фармацевта. 

 

Пропуск прийому препарату Добенокс або Добенокс Форте 

Не приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

 

Припинення прийому препарату Добенокс або Добенокс Форте  

У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо застосування цього препарату, слід звернутися за 

порадою до лікаря або фармацевта. 

 

 

4. Можливі побічні ефекти 

 

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не 

у всіх людей. 

Як правило, ці небажані ефекти зникають самостійно після припинення лікування. 

 

Побічні ефекти, які з'являються рідко (в 1 до 10 пацієнтів на 10 000): 

• нудота, діарея  

• шкірні реакції,  

• біль в суглобах. 

 

Побічні ефекти, які з'являються дуже рідко (рідше, ніж в 1 на 10000 пацієнтів): 

• агранулоцитоз - гострий стан, який може включати високу температуру, інфекції в ротовій 

порожнині, біль у горлі, запалення в області анусу та статевих органів.  

У випадку виникнення  будь-яких з цих симптомів, або якщо є інші симптоми інфекції, 

слід негайно припинити прийом препарату та звернутися до лікаря. 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

 

У разі виникнення будь-яких побічних ефектів, у тому числі будь-яких побічних ефектів, не 

вказаних у цій інструкції, слід про це повідомити лікаря або фармацевта. Про побічні реакції 

можна повідомити безпосередньо Департамент моніторингу безпеки лікарських засобів 

Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних 

препаратів, який знаходиться за адресою: 

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa 

тел.: 22 49 21 301, факс: 22 49 21 309 

Сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

Про небажані реакції можна також інформувати власника реєстраційного посвідчення та/або 

виробника лікарського препарату. 

 

Повідомляючи про побічні ефекти, можна допомогти зібрати більше інформації про безпеку 

застосування цього препарату. 

 

 

5. Як зберігати препарат Добенокс або Добенокс Форте   

 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25C.  

 

Зберігати препарат у недоступному для дітей місці. 

 

Не використовувати цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 

опакованні. Термін придатності означає останній день зазначеного місяця. 

 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Не утилізувати препарат у каналізацію або в контейнери для побутових відходів. Щодо 

утилізації ліків, слід звернутися за порадою до фармацевта. Така утилізація лікарських засобів 

допоможе захистити навколишнє середовище. 

 

 

6. Вміст опаковання та інша інформація 

 

Склад препарату Добенокс або Добенокс Форте 

• Діюча речовина: кальцію добезилат моногідрат. 

      1 таблетка містить відповідно  250 мг або 500 мг кальцію добезилат  

      моногідрат.  

• Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, крохмаль картопляний, лактози 

моногідрат, тальк, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, оболонка Opadry 

II 57U18539 Біла, до складу якої входить: гідроксипропилметилцеллюлоза, полідекстрози, 

діоксид титану (E 171), тальк, мальтодекстрин, тригліцериди середнього ланцюга. 

 

Зовнішній вигляд препарату Добенокс або Добенокс Форте та вміст опаковання  

 

Добенокс 

Таблетки, вкриті оболонкою, круглі, випуклі з двох сторін, білого кольору, з однорідною та 

гладкою поверхнею.  

Одне опаковання препарату Добенокс містить 30 таблеток, вкритих оболонкою. 

 

Добенокс Форте  

Таблетки, вкриті оболонкою, овальні, випуклі з двох сторін, білого кольору, з однорідною та 

гладкою поверхнею. 

Одне опаковання препарату Добенокс Форте містить 30 або 60 таблеток, вкритих оболонкою.  

 

Власник реєстраційного посвідчення та виробник лікарського препарату 

АТ ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ «ХАСКО-ЛЕК» 

51-131 м. Вроцлав, вул. Жмігродзка 242 E 

 

Інформація про лікарський препарат 

тел.: 22 742 00 22 

ел. пошта: informacjaoleku@hasco-lek.pl   

 

 

Цей лист-вкладиш був востаннє актуалізований: 12/2020 r. 
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