
Коротка інструкція для медичного застосування препарату ЮПЕРІО 
Важлива примітка: перед призначенням ознайомтеся з повною інструкцією для медичного застосування препарату.

Лікарська форма: таблетки, вкриті плівковою оболонкою містять сакубітрил і валсартан (у вигляді комплексу 
натрієвої солі сакубітрилу і валсартану):

1 таблетка 50 мг містить: 24,3 мг сакубітрилу і 25,7 мг валсартану; 

1 таблетка 100 мг містить: 48,6 мг сакубітрилу і 51,4 мг валсартану; 

1 таблетка 200 мг містить: 97,2 мг сакубітрилу і 102,8 мг валсартану.

Показання.

Лікування хронічної серцевої недостатності у дорослих пацієнтів зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка.

Протипоказання:

Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, одночасне застосування з інгібіторами 
АПФ. Юперіо можна приймати, якщо з моменту відміни інгібітора АПФ минуло не менше 36 годин. Наявність 
в анамнезі ангіоневротичного набряку при застосуванні інгібіторів АПФ або БРА, спадковий або ідіопатичний 
ангіоневротичний набряк. Одночасне застосування з лікарськими засобами, що містять аліскірен, пацієнтам 
з цукровим діабетом або пацієнтам з порушенням функції нирок (рШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2). Порушення функції 

печінки тяжкого ступеня, біліарний цироз і холестаз. Другий і третій триместр вагітності.

Дозування: початкова доза Юперіо — по 1 таблетці 100 мг 2 рази на добу. Дозу потрібно збільшити вдвічі через 
2–4 тижні прийому таким чином, щоб доза становила одну таблетку 200 мг два рази на добу за умови доброї 
переносимості пацієнтом.

Особливі групи пацієнтів: для пацієнтів з помірним порушенням функції нирок рекомендується початкова доза 
50 мг два рази на добу (рШКФ 30–60 мл/хв/1,73 м2). Пацієнти з помірним порушенням функції печінки (клас В 
за класифікацією Чайлда–П’ю) або з показниками АСТ/АЛТ, в два рази вищими верхньої межі норми Юперіо 
рекомендований у початковій дозі 50 мг 2 рази на добу. Пацієнтам літнього віку дозування визначають з урахуванням 
функції нирок.

Вагітність і годування груддю: застосування протипоказане у другому і третьому триместрі вагітності, 
не рекомендований до  застосування під час першого триместру вагітності та під час годування груддю.

Небажані явища: дуже часто ( 1/10) гіперкаліємія, порушення функції нирок. Часто (1/100 до <1/10) анемія, гіпокаліємія, 
гіпоглікемія, запаморочення, головний біль, непритомність (синкопе), вертиго, ортостатична гіпотензія, кашель, діарея, 
нудота, гастрит ниркова недостатність, стомлюваність, астенія. Нечасто ( 1/1 000 – < 1/100) гіперчутливість, постуральне 
запаморочення, свербіж, висип, ангіоневротичний набряк*.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 11.05.2018 № 908. 

Реєстраційне посвідчення № UA/16691/01/01;UA/16691/01/02; UA/16691/01/03.

БАРН — блокатори ангіотензинових рецепторів першого типу і неприлізину; ХСНзФВ — хронична серцева недостатність зі зниженою фракцією викиду; 
ХСН — хронична серцева недостатність; СС — серцево-судинних; vs — в порівнянні.

Література: 1. McMurray JJV et al. Eur Heart J. 2012;33(14):1787-1847. 2. Maggioni AP et al, Eur J Heart Fail. 2013;15(7):808-817. 3. Vardeny O, et al. JACC 
Heart Fail. 2014;2(6):663-670. 4. McMurray JJV et al.. NEJM. 2014; 371(11):993-1004.

Дана інформація призначена для спеціалістів сфери охорони здоров’я. Дана інформація може бути передана особисто зареєстрованим/
ідентифікованим спеціалістам сфери охорони здоров’я шляхом розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, 
а також шляхом розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Розповсюдження даної інформації будь-якими іншими 
способами, які надають доступ до неї невизначеному колу осіб, забороняється.

Представництво компанії «Новартіс Фарма Сервісез АГ» в Україні.
Адреса: 04073, пр-т. Степана Бандери 28-А (літера Г);
Тел.: +38 (044) 389 39 30, факс: +38 (044) 389 39 33

ЮПЕРІО — перший представник 
інноваційного класу БАРН3 , який змінив
підходи до лікування ХСНзФВ завдяки:
• 20% зниженню ризику СС смерті або першої

госпіталізації від ХСН vs еналаприлом5

• 21% зниженню ризику першої госпіталізації
від ХСН vs еналаприлом5

• 20% зниженню ризику СС смерті vs еналаприлом5

ЧИМ РАНІШЕ, ТИМ КРАЩЕ

ЮПЕРІО дозволяє пацієнтам 
бути вдома, жити довше 
та почуватися краще1, 2
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