
              

ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ 
При отделни пациенти Цинаризин Фарма може да окаже негативно влияние върху активното 

внимание и рефлексите и трябва да се прилага с особено внимание при водачи на моторни 
превозни средства, работещи на високо и с машини поради забавяне на реакциите, особено в 
началото на лечението.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЯКОИ ОТ СЪСТАВКИТЕ НА ЦИНАРИЗИН ФАРМА
Това лекарства съдържа лактоза и пшенично нишесте.
Лактозата може да представлява опасност за хора с лактазна недостатъчност, галактоземия 

или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция (нарушение в разграждането и усвояването 
на веществата в тънките черва).

Пшеничното нишесте може да представлява опасност за хора с глутенова ентеропатия 
(непоносимост към глутен).

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЦИНАРИЗИН ФАРМА
НАЧИН И ПЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лекарствен продукт Цинаризин Фарма се приема през устата с чаша вода  по време или 

веднага след хранене.
ДОЗИРАНЕ
Цинаризин Фарма 25 mg таблетки е предназначен за възрастни пациенти.
При лабиринтни нарушения се приема по 1 таблетка 3 пъти дневно.
Кинетози: 1 таблетка половин час преди пътуване, като при необходимост дозата може да се 

повтори на всеки 6 часа.
Максималната дневна доза е 6 таблетки.
Ако сте приели повече от необходимата доза Цинаризин Фарма
В случай, че по невнимание приемете твърде много таблетки от Цинаризин Фарма и се появят 

признаци на сънливост, повръщане, мускулна слабост, треперене, незабавно се обърнете към 
Вашия лекар за помощ. 

Ако сте забравили да приемете Цинаризин Фарма
Не приемайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата. Приемете следващата доза в 

обичайното за това време.
АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ 

ПРОДУКТ,  МОЛЯ ДА ПИТАТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Лекарството, като правило, се понася добре от пациентите. Както при всички  лекарства, 

Цинаризин Фарма в отделни случаи може да предизвика нежелани реакции с различна тежест 
при някои пациенти, въпреки че не всеки ги получава.

• В началото на лечението може да се появят сънливост, замаяност, неприятни усещания в 
коремната област. Тези признаци не изискват спиране на лечението. 

• Рядко могат да се наблюдават кожни обриви, сърбеж, сънливост, гадене и повръщане, 
безсъние, депресия, сухота в устата.

• При продължително лечение и при пациенти в напреднала възраст Цинаризин може да 
предизвика нарушения в двигателната активност, в отделни случаи поява на треперене, повишен 
мускулен тонус. 

• Обрив по кожата при излагане на слънце поради фоточувствителност.
• При продължително лечение с лекарствения продукт съществува риск от повишаване на 

телесното тегло.
НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ  ДА ПИТАТЕ ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА СЪВЕТ. 

ИНФОРМИРАЙТЕ ГИ ЗА ВСЕКИ НЕЖЕЛАН ИЛИ НЕПРИЯТЕН ЕФЕКТ, КОЙТО СТЕ 
ЗАБЕЛЯЗАЛИ И НЕ Е ОТБЕЛЯЗАН В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЦИНАРИЗИН ФАРМА
Не използвайте продукта след изтичане срока на годност, отбелязан върху блистера и 

картонената опаковка.
Срок на годност - 3 (три) години
Срокът на годност отговоря на последния ден от посочения месец.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява при температура под 25о С на сухо и защитено от светлина, влага и недостъпно 

за деца място.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържат ЦИНАРИЗИН ФАРМА 25 mg таблетки 
Всяка таблетка съдържа лекарственото вещество цинаризин 25 mg и следните 

помощни вещества: Лактоза монохидрат; Пшенично нишесте; Силициев диоксид, колоиден 
безводен; Повидон; Taлк; Maгнезиев стеарат.

Как изглежда ЦИНАРИЗИН ФАРМА 25 mg таблетки и какво съдържа опаковката 
Цинаризин Фарма 25 mg таблетки са кръгли, двойноизпъкнали. Цвят бял до почти бял. 
Таблетките се опаковат в блистери по 50 таблетки.
Вторична опаковка – картонена кутия съдържаща 1, 2 или 40 броя блистери, заедно с листовка.
ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА «ФАРМА» АД 
България, 2600 град Дупница, ул. Н. Рилски № 13
Тел: (0701) 50286; Факс: (0701) 50290.
Е-mail: pharmaad@gmail.com

Дата на последна редакция  на листовката: Юли 2012 г.

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЦИНАРИЗИН ФАРМА 25 mg таблетки
CINNARIZIN PHARMA 25 mg tablets

Цинаризин (cinnarizine)
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. 
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-

добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на 
лекарствения продукт. 

 - Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. 
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите такива, 

неописани в листовката, моля да уведомите Вашия лекар или фармацевт. 
В тази листовка ще намерите следната информация:
1. Какво представлява  ЦИНАРИЗИН ФАРМА и за какво се използва.
2. Преди да приемете ЦИНАРИЗИН ФАРМА
3. Как да приемате ЦИНАРИЗИН ФАРМА.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Съхранение на ЦИНАРИЗИН  ФАРМА.
6. Допълнителна информация.
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦИНАРИЗИН ФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Цинаризин Фарма е лекарствен продукт, който подобрява мозъчното кръвообращение. 

Принадлежи към групата на лекарствата за лечение и профилактика на световъртеж.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА 
Поддържащо лечение при симптоми на лабиринтни нарушения като световъртеж, тинитус 

(шум в ушите), нистагъм, гадене и повръщане. 
Болест на пътуването.
2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЦИНАРИЗИН ФАРМА
Кога не трябва да се приема ЦИНАРИЗИН ФАРМА
• Ако сте свръхчувствителен към лекарственото вещество цинаризин и/или някое от помощните 

вещества на продукта.
• Ако страдате от двигателни нарушения (нарушения на движението), при наличие на тремор 

(треперене) или екстрапирамидални нарушения (заболявания с множество изяви на централната 
нервна система) и болестта на Паркинсон ;

• Ако страдате от депресия (подтиснатост на настроението), закритоъгълна глаукома 
(увеличено вътреочно налягане), задръжка на урината свързана с уретропростатни нарушения 
(нарушения в уринирането).

• Ако страдате от артериална хипотония (понижено кръвно налягане). 
ПРИ СЪМНЕНИЕ ВИНАГИ ПИТАЙТЕ ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА СЪВЕТ.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• В началото на лечението при отделни пациенти може да се наблюдава по - силен ефект на 

продукта, което може да се изрази със замаяност и понижаване на кръвното налягане. 
• Имайте предвид, че при пациенти в старческа възраст може да доведе до хроничен запек 

с риск от развитие на паралитичен илеус (непроходимост на тънките черва), както и да засили 
проявите (симптоматиката) при хипертрофия на простатата (доброкачествено увеличение на 
простатната жлеза).

• При тежка чернодробна и/или бъбречна недостатъчност съществува повишен риск от 
кумулация (натрупване) на лекарствения продукт.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЦИНАРИЗИН ФАРМА С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• Цинаризин Фарма може да засили потискащото действие върху централната нервна система 
на наркотичните обезболяващи средства, сънотворните, средствата за обща анестезия и 
алкохола.

• Цинаризинът може да повиши седативния ефект на следните потискащи ЦНС (централната 
нервна система) средства: алкохол, барбитурати (фенобарбитал), други хипнотици (сънотворни), 
опиеви аналгетици (кодеин), ансиолитици (диазепам) и невролетици.

• Не са наблюдавани нежелани взаимодействия, когато цинаризинът се приема едновременно 
с антихипертензивни (понижаващи кръвното налягане средства), диуретици (отводняващи 
средства), антикоагуланти (противосъсирващи средства) или хипогликемични лекарства 
(намаляващи нивото на кръвната захар). 

• С атропин и друи антихолинергични (спазмолитични болкоуспокояващи) средства може да се 
очаква адитивен (допълващ) ефект.

• Ако Ви предстои провеждането на тест за определянето на хистаминова кожна реактивност, 
спрете приема на Цинаризин Фарма поне 4 дни преди изследването, поради опасност от 
фалшиво-отрицателен резултат.

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ВЪЗМОЖНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ, ВИНАГИ 
ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ, КОГАТО ПРИЕМАТЕ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВА.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ
Бременност: Препоръчително е да избягвате приемането на Цинаризин Фарма по време на 

бременността. Ако разберете, че сте бременна докато приемате лекарството, консултирайте се 
със своя лекар, който единствен може да Ви посъветва дали да приемате лекарството или не.
Кърмене: По време на кърмене приемането на Цинаризин Фарма трябва да се избягва.
ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ ВИНАГИ СЕ СЪВЕТВАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР 

ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ!


