
ЗАТРИМАЙЗАТРИМАЙ  ЧАС!ЧАС!

36
годин безперервного контролю над тиском 1, 2



Чим більша сила зв’язування БРА з АТ1-рецептором, 
тим більш виражений і тривалий гіпотензивний ефект має сартан⁴

КАСАРК®
Діюча речовина: candesartan cilexetil; 1 таблетка містить кандесартану цилексетилу, у перерахуванні  на 100% речовину, 8 мг; 16 мг або 32 мг. 
Фармакотерапевтична група. Антагоністи рецепторів ангіотензину II. Код АТX C09C A06. Показання. Лікування есенціальної гіпертензії у дорослих. 
Лікування дорослих пацієнтів із серцевою недостатністю та порушенням систолічної функції лівого шлуночка (фракція викиду лівого шлуночка ≤ 40%) 
як додаткова терапія до інгібіторів АПФ або у випадках непереносимості інгібіторів АПФ. Протипоказання. Гіперчутливість до кандесартану цилексетилу 
або до будь-якої з допоміжних речовин. Порушення функції печінки тяжкого ступеня та/або холестаз. Пацієнтам із цукровим діабетом або порушенням 
функції нирок (ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2) одночасне застосування кандесартану цилексетилу та препаратів, що містять аліскірен, протипоказане. Вагітні 
або жінки, які планують завагітніти. Побічні реакції. Лікування артеріальної гіпертензії. Побічні реакції при прийомі кандесартану легкі та транзиторні. 
Найчастішими небажаними реакціями були запаморочення/вертиго, головний біль та інфекції дихальних шляхів. Особливості застосування. Порушення 
функції нирок. Як і при застосуванні інших засобів, що гальмують ренін-ангіотензин-альдостеронову систему, можна очікувати зміни функції нирок
у чутливих пацієнтів, які приймають кандесартану цилексетил. Відпускається за рецептом лікаря.
Р.П.: № UA/12457/01/03 необмежений з 14.07.2017; UA/12457/01/02 необмежений з 14.07.2017; UA/12457/01/01 необмежений з 14.07.2017.

КАСАРК® H, КАСАРК® HD
Діючі речовини: candesartan cilexetil, hydrochlortiazide; КАСАРК® H: 1 таблетка містить кандесартану цилексетилу, в перерахуванні на 100% речовину, 16 мг та гідрохлортіазиду, в перерахуванні 
на 100% речовину, 12,5 мг; КАСАРК® HD: 1 таблетка містить кандесартану цилексетилу, в перерахуванні на 100% речовину, 32 мг та гідрохлортіазиду, в перерахуванні на 100% речовину, 
25 мг. Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати інгібіторів ангіотензину ІІ. Код АТX С09D А06. Показання. Есенціальна гіпертензія у випадках, коли монотерапія кандесартану 
цилексетилом або гідрохлортіазидом є недостатньою. Протипоказання. Гіперчутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин препарату або до похідних сульфа-
ніламідів (гідрохлортіазид є похідним сульфаніламідів). Тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв/1,73 м2 ППТ), тяжка печінкова недостатність та/або застій жовчі, 
стійка гіпокаліємія або гіперкальціємія, подагра. Період вагітності або годування груддю. Дитячий вік до 18 років. Побічні реакції. Побічніреакції при прийомі кандесартану цилексетилу/
гідрохлортіазиду легкі та тимчасові. Кандесартану цилексетил/гідрохлортіазид, з боку нервової системи: запаморочення/вертиго. Кандесартану цилексетил, з боку системи крові та 
лімфатичної системи: лейкопенія, нейтропенія та агранулоцитоз. Гідрохлортіазид, з боку системи крові та лімфатичної системи: рідко поширені – лейкопенія, нейтропенія/агранулоцитоз, 
тромбоцитопенія, апластична анемія, пригнічення кісткового мозку, гемолітична анемія. Особливості застосування. Ниркова недостатність. Цій категорії пацієнтів бажано застосовувати 
петльові діуретики, а не тіазиди. При застосуванні препарату КАСАРК® H, Касарк® HD пацієнтам з нирковою недостатністю рекомендується періодичний моніторинг рівнів калію, креатиніну 
та сечової кислоти в сироватці крові. Відпускається за рецептом лікаря. Касарк H Р.П.: UA/19251/01/01 з 15.03.2022 по 15.03.2027 , Касарк HD Р. П.: UA/19276/01/01 з 27.03.2022 по 27.03.2027.

* Активний метаболіт лозартану.
1. Lacourciere, Y., & Asmar, R. (1999). A comparison of the efficacy and duration of action of candesartan cilexetil and losartan as assessed by clinic and ambulatory blood pressure after a missed dose, in truly hypertensive patients* A placebo-controlled, forced titration study. American journal of hypertension,12(12), 1181-1187./ Lacourciere, Y., & Asmar, R. (1999). 
Порівняння ефективності та тривалості дії кандесартану цилексетилу та лозартану, які було оцінено вимірюванням артеріального тиску в клініці і амбулаторно після пропущеної дози в пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Плацебо контрольоване, форсованої титрації дослідження. American journal of hypertension,12(12), 1181-1187. 2. Melian 
E. B., Jarvis B. Candesartan cilexetil plus hydrochlorothiazide combination. A Review of its use in hypertension // Drugs. – 2002. – Vol. 62. – № 5. – P. 787-816. / Melian E. B., Jarvis B. Кандесартану цилексетил в комбінації з гідрохлортіазидом. Огляд його використання при гіпертензії. // Drugs. – 2002. – Vol. 62. – № 5. – P. 787-816. 3. Інструкції для 
медичного застосування ЛЗ Касарк® 8 мг, 16 мг та 32 мг, КАСАРК® Н та КАСАРК® HD. Дата останнього перегляду матеріалу: 03.04.2019. 4. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension./ 2013 ESH/ESC Рекомендації по лікуванні артеріальної гіпертензії. 5. 2012 Уніфікований клінічний протокол первинної, екстренної 
та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Артеріальна гіпертензія.
Виробники: ПАТ «Київмедпрепарат» (01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139) та Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед (Індія, Плот № Ес-8, Ес-9, Ес-13 та Ес-14, Ей Пі Ай Ай Сі, Фарма Ес І Зет, Грін Індастріал Парк, Полепаллі (ВI), Єдчерла (ЕM), Махабубнагар, ІH – 509 301). Заявники: ПАТ «Київмедпрепарат» (01032, Україна, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 139) та ТОВ «Органосін ЛТД» (04112, Україна, м. Київ, вул. Сікорського, 8). Інформацію наведено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в Інструкціях для медичного застосування лікарських засобів Касарк® 8 мг, 16 мг і 32 мг, Касарк® H і Касарк® HD. Інформація виключно для медичних і фармацевтичних 
працівників. Для використання в професійній діяльності. Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозіумах з медичної тематики. До складу Корпорації «Артеріум» входять ПАТ «Київмедпрепарат» та ПАТ «Галичфарм». Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 09.12.2021 р.
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