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НЕНАРКОТИЧНИЙ АНАЛЬГЕТИК ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДІЇ

Больовий синдром різної етіології та інтенсивності

Для знеболювання пологів

Профілактика виникнення м’язового тремтіння

Знеболювання в онкологічних хворих

нефопаму гідрохлорид 20мг/мл
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NEFOPAM

Фармакотерапевтична група. 
Аналгетики та антипіретики. Код АТХ N02В G06.

Склад: діюча речовина: nefopam; 1 мл розчину містить 
нефопаму гідрохлориду 20 мг;

допоміжні речовини: натрію фосфат дигідрат, натрію 
гідрофосфат безводний, вода для ін’єкцій. 

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій. Основні 
фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний 
розчин. **

Клінічні характеристики. Показання.
Післяопераційна аналгезія у складі мультимодальної 
аналгезії (нефопам також володіє позитивними власти-
востями запобігати післяопераційному тремтінню).

Больовий синдром різної етіології та інтенсивності 
(травми, біль після хірургічних операцій, знеболюван-
ня пологів, зубний біль, міалгія, ниркова та печінкова 
коліки). Премедикація перед болісними медичними 
процедурами. **

Протипоказання.
Гіперчутливість до нефопаму або до інших компонен-
тів препарату. Судоми або їх наявність в анамнезі. 
Ризик затримки сечі, пов’язаної з уретропростатични-
ми порушеннями. Ризик гострого глаукоматозного 
нападу. Одночасне застосування інгібіторів МАО. **

Особливості застосування.
Співвідношення ризик/користь при лікуванні Нефопа-
мом необхідно постійно оцінювати.

Не застосовувати пацієнтам для лікування інфаркту 
міокарда. **

Спосіб застосування та дози.
Терапія має відповідати інтенсивності больового 
синдрому та реакції пацієнта. Внутрішньом’язове 
введення. Нефопам слід вводити внутрішньом’язово 
глибоко. На одне введення рекомендується доза 20 мг. 
У разі необхідності введення повторюють кожні 6 годин. 
Максимальна добова доза – 120 мг.

Внутрішньовенне введення. Нефопам слід вводити у 
вигляді тривалої внутрішньовенної інфузії зі швидкістю 
не більше 5 мг/хв протягом не менше ніж 15 хвилин, 
пацієнт повинен знаходитися у лежачому положенні. 

Одноразова доза на одну ін’єкцію – 20 мг. У разі 
необхідності введення повторюють кожні 4 години. 
Максимальна добова доза – 120 мг. 

Діти.
Не застосовують дітям віком до 15 років. **

Побічні реакції.
З боку центральної нервової системи: сонливість, 
запаморочення*, синкопе, судоми*, тремор, затума-
нення зору, безсоння, головний біль, парестезії. З боку 
психіки: збудженість*, дратівливість*, галюцинації, 
медикаментозна залежність, сплутаність свідомості. З 
боку серця: тахікардія*, артеріальна гіпотензія, пальпі-
тація*. З боку травного тракту: нудота, блювання, 
сухість у роті*, біль у животі, діарея. З боку сечовиділь-
ної системи: рідко може виникати зміна кольору сечі, 
затримка сечі. З боку імунної системи: реакції гіперчут-
ливості, включаючи кропив’янку, набряк Квінке, 
анафілактичний шок. Загальні порушення: гіпергід-
роз*, нездужання, зміни у місці введення. 
*Інші атропіноподібні реакції спостерігаються рідко, 
оскільки нефопам має незначний антихолінергічний 
ефект.
** З повним текстом можна ознайомитись на листку 
вкладиші або на сайті МОЗ України 

Перед використанням уважно ознайомтеся з інструк-
цією для медичного використання препарату. 
Інформація про лікарський засіб для фахівців охорони 
здоров’я та фармацевтів з метою використання в 
професійній діяльності. Зберігати в недоступному для 
дітей місці.

Упаковка. 
По 1 мл в ампулі, по 3 ампули в касеті, по 1 касеті в 
картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
28.03.2016 № 273 
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