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Склад*. діючі речовини: indapamide, amlodipine; 1 таблетка містить 1,5 мг індапаміду та 6,935 мг амлодипіну бесилату, що відповідає 5 мг амлодипіну, або 13,87 мг амлодипіну бесилату, що відповідає 10 мг амлодипіну. Фармакологiчнi 
властивості*. Фармакодинаміка. Індапамiд – це похідна сульфонамідів з індоловим кільцем, фармакологiчно споріднена з тiазидними діуретиками, що діє шляхом інгібування реабсорбції натрію у кортикальному сегменті нирок. Амлодипін 
- інгібітор надходження іонів кальцію групи дигідропіридинів (блокатор повільних кальцієвих каналів або антагоніст іонів кальцію), що перешкоджає трансмембранному надходженню іонів кальцію до гладких м’язів міокарда та судин. Інда-
памід не впливає на метаболізм ліпідів. Індапамід не впливає на метаболізм вуглеводів. Показання*. Лікування есенціальної гіпертензії у пацієнтів, яким необхідне лікування індапамідом та амлодипіном у дозах, наявних у фіксованих комбі-
націях. Протипоказання*.• Гіперчутливість до діючих речовин, інших сульфонамідів, похідних дигідропіридину або будь-яких допоміжних речовин препарату; • ниркова недостатність тяжкого ступеня (кліренс креатиніну < 30 мл/хв); • печін-
кова енцефалопатія або тяжке порушення функції печінки; • гіпокаліємія; • період годування груддю; • тяжка гіпотензія; • шок (включаючи кардіогенний); • обструкція виходу з лівого шлуночка (наприклад стеноз аорти тяжкого ступеня); • 
серцева недостатність з нестабільною гемодинамікою після гострого інфаркту міокарда. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій*. Нерекомендовані комбінації. Літій, дантролен (інфузія), грейпфрут або грейпфру-
товий сік. Комбінації, які потребують застережень при застосуванні. Препарати, які можуть спричинити розвиток пароксизмальної шлуночкової тахікардії типу «пірует». Нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НПЗЗ) (системного засто-
сування), в тому числі селективні інгібітори циклооксигенази-2 та ацетилсаліцилова кислота у великих дозах ( 3 г/добу). Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ). Інші сполуки, що можуть спричинити виникнення гіпока-
ліємії: амфотерицин В внутрішньовенно, глюко- та мінералокортикоїди (системного застосування), тетракозактид, проносні засоби, що стимулюють перистальтику. Препарати наперстянки. Баклофен. Алопуринол. Інгібітори CYP3A4. 
Індуктори CYP3A4. Симвастатин. Комбінації, що потребують уваги. Калійзберігаючі діуретики. Метформін. Йодоконтрастні засоби. Іміпраміноподібні антидепресанти, нейролептичні засоби. Кальцій (солі). Циклоспорин, такролімус. Корти-
костероїди, тетракозактид (системної дії). Інші лікарські засоби з антигіпертензивними властивостями. Особливості застосування*. Особливі застереження. Печінкова енцефалопатія: застосування Арифаму слід негайно припинити. Фоточут-
ливість. У разі появи реакції фоточутливості під час лікування прийом препарату рекомендовано припинити. Запобіжні заходи при застосуванні. Гіпертонічний криз. Цільові дослідження з безпеки та ефективності амлодипіну у стані гіперто-
нічного кризу не проводились. Баланс води та електролітів.Рівень натрію в плазмі крові. Перед початком лікування та надалі через регулярні проміжки часу слід визначати рівень натрію в плазмі крові. У пацієнтів літнього віку та тих, хто 
страждає на цироз печінки, моніторинг слід проводити частіше. Слід запобігати  виникненню гіпокаліємії (< 3,4 ммоль/л) у хворих з високим ризиком, таких як пацієнти літнього віку, пацієнти, які недостатньо харчуються та/або приймають 
багато медикаментів, пацієнти з цирозом печінки, що супроводжується набряками й асцитом, пацієнти з ішемічною хворобою серця (ІХС) та серцевою недостатністю. Хворі, які мають подовжений QT-інтервал вродженого або ятрогенного 
генезу, також належать до групи ризику. Перше визначення рівня калію в плазмі крові слід виконати упродовж першого тижня лікування. У всіх вищезазначених випадках необхідний більш частий контроль рівня калію в плазмі крові. Рівень 
кальцію в плазмі крові. Виникнення гіперкальціємії може бути пов’язане з недіагностованим гіперпаратиреоїдизмом. У таких випадках слід припинити лікування та обстежити функцію паращитовидних залоз. Рівень глюкози в крові. Через 
наявність індапаміду у складі препарату контроль рівня глюкози в крові є важливим для хворих на цукровий діабет, особливо за наявності гіпокаліємії. Серцева недостатність. Пацієнтам із серцевою недостатністю Арифам  слід призначати 
з обережністю. Функція нирок. Гіповолемія, спричинена втратою води та натрію внаслідок прийому діуретиків на початку лікування, асоціюється зі зниженням гломерулярної фільтрації. Амлодипін не піддається діалізу. Рівень сечової кис-
лоти в крові. У пацієнтів з подагрою в анамнезі існує вірогідність збільшення кількості нападів подагри внаслідок підвищення рівня сечової кислоти в крові через наявність індапаміду у складі препарату.Функція печінки. Лікування амлодипі-
ном необхідно розпочинати з найнижчої дози. Пацієнтам з порушенням функції печінки легкого та помірного ступеня препарат слід застосовувати з обережністю.Пацієнти літнього віку. Пацієнтам літнього віку Арифам  слід застосовувати з 
урахуванням функції нирок. Допоміжні речовини. Лікарській засіб містить лактозу. Арифам  не слід призначати пацієнтам із рідкісною спадковою непереносимістю галактози, повною лактазною недостатністю або мальабсорбцією глюкози 
та галактози. Застосування у період вагітності або годування груддю*. З огляду на вплив компонентів комбінованого препарату Арифам  на перебіг вагітності та годування груддю: застосування препарату під час вагітності не рекомендоване. 
Препарат протипоказаний під час годування груддю. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами*.- Індапамід не впливає на пильність, але в окремих випадках можуть виникати різні 
реакції, пов’язані зі зниженням артеріального тиску. Як наслідок, здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими автоматизованими системами може погіршитися.- Амлодипін може чинити незначний або помірний вплив 
на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами. Якщо у пацієнтів, які приймають амлодипін, виникли такі побічні реакції, як запаморочення, головний біль, втома або нудота, їх реакція може бути зниже-
на. Спосіб застосування та дози*.Одна таблетка на добу одноразово, бажано вранці перед їдою. Застосування фіксованої комбінації не передбачене для ініціації терапії. За необхідності зміни дозування слід провести індивідуальне титруван-
ня кожного з компонентів комбінації. Особливі групи пацієнтів. Пацієнти з порушенням функції нирок. При порушенні функції нирок тяжкого ступеня (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) лікування препаратом протипоказане. Пацієнти літнього 
віку. Пацієнтам літнього віку Арифам  слід застосовувати з урахуванням функції нирок.Пацієнти з порушенням функції печінки. При тяжких порушеннях функції печінки лікування препаратом протипоказане. Для пацієнтів з порушеннями 
функції печінки легкого та помірного ступеня тяжкості розпочинати лікування з найнижчої дози. Діти. Безпека та ефективність застосування препарату Арифам дітям не вивчалися. Дані відсутні. Передозування*.Побічні реакції*. Дуже часто: 
набряк. Часто: гіпокаліємія, сонливість, запаморочення, головний біль (особливо на початку лікування), порушення зору, пальпітації, припливи крові, диплопія, задишка, біль в абдомінальній ділянці, нудота, диспепсія, зміна ритму дефекації, 
діарея, запор, макулопапульозний висип, набряк щиколотки, спазми м’язів, втома, астенія. Нечасто: риніт, безсоння, зміни настрою (у тому числі тривога), депресія, тремор, дисгевзія, непритомність, гіпестезія, парестезія, дзвін у вухах, 
аритмія (у тому числі брадикардія, шлуночкова тахікардія, фібриляція передсердь), артеріальна гіпотензія, кашель, блювання, сухість у роті, пурпура, алопеція, знебарвлення шкіри, гіпергідроз, свербіж, висип, екзантема, кропив’янка, ар-
тралгія, міалгія, біль у спині, порушення сечовипускання, ніктурія, полакіурія, еректильна дисфункція, гінекомастія, біль у грудній клітці, біль, нездужання, збільшення маси тіла, зменшення маси тіла. Рідко: сплутаність свідомості, вертиго.
Дуже рідко: лейкопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, гемолітична анемія, гіперчутливість, гіперглікемія, гіперкальціємія, гіпертонус, периферична нейропатія, інфаркт міокарда, васкуліт, панкреатит, гастрит, гіперп-
лазія ясен, гепатит, жовтяниця, порушення функції печінки, ангіоневротичний набряк, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, ексфоліативний дерматит, набряк Квінке, реакції фоточутли-
вості, ниркова недостатність, підвищення рівня печінкових ферментів. Частота невідома: гіпонатріємія з гіповолемією, екстрапірамідні розлади (екстрапірамідний синдром), у разі печінкової недостатності можливе виникнення печінкової 
енцефалопатії, міопія, нечіткість зору, пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует» (потенційно летальна), можливе загострення наявного системного червоного вовчака, подовження інтервалу QT на ЕКГ, підвищення рівня глюкози 
в крові (доцільність призначення цих діуретиків має бути ретельно зважена перед призначенням пацієнтам із подагрою або цукровим діабетом), підвищення рівня сечової кислоти в крові (доцільність призначення цих діуретиків має бути 
ретельно зважена перед призначенням пацієнтам із подагрою або цукровим діабетом). Упаковка*.По 15 таблеток у блістері з алюмінієвої фольги та ПВХ-плівки. По 2 або 6 блістерів у коробці з картону пакувального. 
*Для отримання повної інформації ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування препарату АРИФАМ® 1,5 мг/5 мг (ARIFAM® 1,5 mg/5 mg) РП № UA/13799/01/01, АРИФАМ® 1,5 мг/10 мг (ARIFAM®  
1,5 mg/10 mg) РП № UA/13798/01/01. Затверджено Наказ Мiнiстерства охорони здоров’я України 28.11.2019 № 2352.

Для отримання повної інформації ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування препарату АРИФОН® РЕТАРД (Р/П № UA/1001/01/01 Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 629 від 21.03.2019) 


