
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 1 мл розчину містить морфолінієвої солі тіазотної кислоти 
в перерахуванні на 100 % речовину 50 мг, що еквівалентно 33,3 мг тіазотної кислоти. 
1 таблетка містить морфолінієвої солі тіазотної кислоти у перерахуванні на 100 % 
речовину 200 мг, що еквівалентно 133 мг тіазотної кислоти. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА 
ГРУПА: КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ. Код АТХ С01Е В23. КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ПОКАЗАННЯ. У комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця: стенокардії, інфаркту 
міокарда. ПРОТИПОКАЗАННЯ. Підвищена чутливість до тіазотної кислоти, гостра 
ниркова недостатність. Період вагітності та годування груддю. Дитячий вік (до 18 років). 
ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. Препарат зазвичай добре переноситься. У хворих із підвищеною 
індивідуальною чутливістю можуть виникати свербіж, гіперемія шкіри, висипання, 
кропив’янка, та ін.

Інформацію наведено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в інструкціях для 
медичного застосування лікарських засобів. Інформація виключно для медичних та фарма-

цевтичних працівників. Для використання в професійній діяльності. Розповсюджується на 
спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозіумах з медичної тематики.
ВИРОБНИКИ: АТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 
АТ «Галичфарм», Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська 6/8.
Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 14.04.2020 р.
1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Антарес, таблетки по 200 мг №90

*  У комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця,  
порівняно з ЛЗ Тіотриазолін®, розчин для ін’єкцій, 25 мг/мл

**  Дослідження TITAN

Р.П. UA/17096/01/01 від 05.12.2018 до 05.12.2023 / Р.П. UA/16819/01/01 від 13.07.2018 до 13.07.2023

АНТАРЕС®

АНТАРЕС®

До двох разів інтенсивніший
обмін кисню в міокарді *, **

Антарес® –  
ще більш дієва підтримка 
при ішемічній хворобі серця*:

• Оригінальний міокардіальний 
протектор та антиоксидант

• До 2-х разів потужніший 
протиішемічний ефект

• Покращений комплайенс

«Артеріум» Фармацевтична Корпорація
www.arterium.ua



АНТАРЕС® у цільовому дозуванні 
підвищує ефективність лікування ІХС**

СТАЦІОНАР АМБУЛАТОРІЯ

Введення
АНТАРЕС® 50 мг/мл – 8 мл/добу 14 днів

АНТАРЕС® 1 таблетка 200 мг  

тричі на добу до 2 місяців1

1 ампула 4 мл
50 мг/мл 
розчину

1 ампула 4 мл
50 мг/мл 
розчину

1 таблетка
200 мг

1 таблетка
200 мг

1 ампула 4 мл
50 мг/мл 
розчину

Антиангінальний препарат

Нітрати

8 мл на добу
максимальний ефект 

купірування епізодів 
ішемії

Удвічі знижує напади 
стенокардії  

на 48 %

Збільшує толерантність  
до навантажень  

на 83 %

Удвічі зменшує потребу 
в нітратах  

на 59 %

4 мл на добу  
не виявляє 

максимального ефекту


