
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
АНТИСТЕНОКАРДИН® 25 mg обвити таблетки 

ANTISTENOCARDIN® 25 mg coated tablets
дипиридамол (dipyridamole)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може 
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, 
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или 
фармацевт.
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1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНТИСТЕНОКАРДИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Антистенокардин съдържа активно вещество дипиридамол, принадлежащо към група 
лекарства, наречени антитромботични. Той променя свойствата на тромбоцитите, които 
нормално са отговорни за съсирването на кръвта. Антистенокардин се използва за предпазване 
от образуване на кръвни съсиреци самостоятелно или в комбинация с аспирин 
(ацетилсалицилова киселина) при пациенти на антикоагулантна (противосъсирваща) терапия 
след клапно протезиране, коронарна болест на сърцето (нарушено оросяване на сърдечния 
мускул), мозъчно-съдова болест, след сърдечни операции -  аорто-коронарен байпас.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АНТИСТЕНОКАРДИН 

Не приемайте Антистенокардин
ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от 

останалите съставки на продукта;
ако имате доказана тежка генерализирана коронаросклероза (склероза на съдовете на 

сърцето), инфаркт на миокарда (сърдечен удар) в остър стадий.

Обърнете специално внимание при употребата на Антистенокардин
ако имате установено заболяване на сърцето -  стенокардия; 
ако скоро сте прекарали инфаркт на миокарда;
ако имате нарушения на кръвообращението на сърцето, ниско кръвно налягане или други 

сърдечни проблеми;
ако имате установена миастения гравис (мускулна слабост);
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Лечението може да се повлияе, ако приемате едновременно лекарства за понижаване на 
кръвното налягане, противосъсирващи лекарства (аценокумарол, ацетилсалицилова киселина, 
хепарин) противовъзпалителни лекарства (ибупрофен, индометацин, пироксикам), лекарства за 
лечение на мускулна слабост (холинестеразни инхибитори), флударабин (противотуморно 
лекарство), лекарства, намаляващи стомашната киселинност (антиацидни), теофилин, 
аминофилин, кофеин. Ако приемате аденозин, уведомете лекаря си, че ще приемате 
Антистенокардин.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Не се препоръчва приложението на продукта по време на бременност и в периода на кърмене, с 
изключение на случаите, когато очакваният лечебен ефект надвишава потенциалния риск.

Шофиране и работа с машини
Антистенокардин не повлиява активното внимание и може да се прилага при шофьори и 
оператори на машини.

Важна информация относно някои от съставките на Антистенокардин
Лекарственият продукт съдържа като помощни вещества лактоза и захароза. Ако 

лекарят Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да 
вземете този продукт.

В състава на лекарствения продукт е включено пшенично нишесте. Подходящо за хора 
с цьолиакия (глутенова ентеропатия). Пациенти с алергия към пшеница (различна от 
цьолиакия) не трябва да вземат този продукт.

В състава на продукта се съдържат оцветители Е 110 и Е122, които могат да предизвикат 
алергични реакции.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АНТИСТЕНОКАРДИН

Винаги приемайте Антистенокардин точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни 
в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Таблетките се приемат през устата преди хранене.
Дозировката и продължителността на лечението се определят в зависимост от това какви 
симптоми лекувате.
Препоръчваната доза за възрастни е по 2-3 таблетки 3-4 пъти дневно.
При комбинирано лечение с ацетилсалицилова киселина дозата е по 2 таблетки 3 пъти дневно. 
Употребата на Антистенокардин не се препоръчва при деца.

Ако сте приели повече от необходимата доза Антистенокардин
Симптомите на предозиране са в резултат на изразената хипотония (понижаване на кръвното 
налягане). Може да се появят някои от следните симптоми: топли вълни, зачервяване, 
изпотяване, безпокойство, чувство на слабост, стенокардна болка.
В такива случаи незабавно се консултирайте с лекар!

Ако сте пропуснали да приемете Антистенокардин
Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време 
за следващата доза, вземете я както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 
пропуснатата. Продължете да приемате лекарството, както Ви е предписано.

,-Г4
. _ / /  __ ' ' оАко имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този про,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
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Както всички лекарства, Антистенокардин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че 
не всеки ги получава.
Често в началото на лечението може да се наблюдават: гадене, повръщане, замаяност, 
световъртеж, главоболие, болки в мускулите. В повечето случаи тези нежелани реакции са леки 
и изчезват постепенно, тъй като Вашият организъм свиква с приема на лекарството. По-рядко 
са възможни: топли вълни, понижаване на кръвното налягане, обрив, затруднено дишане, оток 
на устните, езика или лицето, в някои случаи гръдна болка или влошаване симптомите на 
стенокардия, сърдечни аритмии (нарушения в сърдечния ритъм). При някои пациенти се 
повишава склонността към образуване на жлъчни камъни. Много рядко е възможно намаляване 
броя на тромбоцитите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, 
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АНТИСТЕНОКАРДИН

Да се съхранява в оригиналната опаковка, на защитено от светлина място, при температура под 
25°С.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Антистенокардин след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът 
на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще 
спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Антистенокардин
Активното вещество е: дипиридамол 25 mg в една таблетка.
Другите съставки са: лактоза монохидрат; пшенично нишесте; силициев диоксид, 

колоиден безводен; целулоза, микрокристална; желатин; магнезиев стеарат; талк, кросповидон. 
Състав на обвивното покритие: талк, титанов диоксид, захароза, желатин, арабска гума, 
оцветител опалукс червен (Е 110, Е122), макрогол, глицерол.

Как изглежда Антистенокардин и какво съдържа опаковката 
Кръгли, двойноизпъкнали таблетки с червен цвят.
30 таблетки в блистер от РVC/алуминиево фолио; по 2 или 40 блистера в картонена кутия, 
заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител 
СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: юни, 2010.


