
Інформацію наведено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в інструкціях для медичного 
застосування лікарського засобу Антарес. інформацію про склад, характеристику, протипоказання та 
побічну дію наведено для лікарських засобів Антарес таблетки по 200 мг та Антарес розчин для ін̀ єкцій, 
50 мг/мл. Інформація виключно для медичних та фармацевтичних працівників. Для використання в про-
фесійній діяльності. Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозіумах з ме-
дичної тематики. ВИРОБНИКИ: ЛЗ Антарес таблетки по 200 мг — АТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, 
м. Київ, вул. Саксаганського, 139, ЛЗ Антарес розчин для ін̀ єкцій, 50 мг/мл — АТ «Галичфарм», Україна, 
79024, м. Львів, вул. Опришківська 6/8. Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 27.07.2022 р.

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

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 1 мл розчину містить морфолінієвої солі тіазотної кисло-
ти 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. ФАРМАКО
ТЕРАПЕВТИЧНА 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.
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АНТАРЕС®

АНТАРЕС®

До двох разів інтенсивніший
обмін кисню в міокарді *, 4

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

• Оригінальний міокардіальний 
протектор та антиоксидант

• До 2-х разів потужніший 
протиішемічний ефект

• Покращений комплайенс



ІХС. Стабільна стенокардія напруги

Европейські рекомендації лікування 
хронічних коронарних синдромів, 2019: 

метаболічна терапія входить до 2-ї лінії лікування 
з метою зменшення частоти стенокардії та покра-
щення толерантності до фізичного навантаження 3

кардіоцитопротектор, який забезпечує стабілізацію 
клітинної мембрани, володіє антиоксидантною дією 
та зменшує потребу міокраду у кисні 5

ЦІЛЬОВЕ ДОЗУВАННЯ АНТАРЕС®у ПОВНИМ КУРСОМ — ДОВЕДЕНО 
ЕФЕКТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ІХС, В ТОМУ ЧИСЛІ І ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ 

З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

ІХС — ішемічна хвороба серця. ЦД — цукровий діабет. ЕПАСС — клінічне дослідження Ефективності препарату Антарес® у пацієнтів зі Стабільною стенокардією.
1. Оптимізація лікування стабільної стенокардії: результати дослідження ЕПАСС. Несукай О.Г. Український кардіологічний журнал, №6 2020
2.  Роль кардиопротекторов в современном лечении артериальной гипертензии и хронической ишемической болезни сердца. / Роль кардіопротекторів у сучасному лікуванні 

артеріальної гіпертензії та хронічної ішемічної хвороби серця. Артеріальна гіпертензія Том 13, №5 № 2020.
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4. Сучасні аспекти кардіопротекції: нові підходи до лікування на основі власних досліджень, проф. Тащук В.К., «Новини медицини та фармації» №10 (697), 2019.
5. Інструкція для медичного застосування ЛЗ Антарес®, розчин для ін’єкцій 50мг/мл, 4 мл №10

ІН’ЄКЦІЇ 
8 мл/ добу

ТАБЛЕТКИ 
200 мг 3 р/день

14 ДНІВ 2 МІСЯЦІ

толерантність 
до фізичного 

навантаження 4
 на
83 %

 на
48 %

 на
59 %

кількість 
нападів 

стенокардії 4

потреба 
у нітратах 4

ДОВЕДЕНО ЕФЕКТИВНИЙ АНТИІШЕМІЧНИЙ ЗАСІБ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ІХС 1,2


