
ІНСТРУКЦІЯ  

для медичного застосування препарату 

 

ВІТАПРОСТ 

 

Склад лікарського засобу: 

діюча речовина: простати екстракт (сампрост субстанція) (екстрагент кислота оцтова  3 %)  з вмістом 

водорозчинних пептидів 20 %; 

1 супозиторій містить простати екстракт (сампрост субстанція) (екстрагент кислота оцтова     3 %)  з 

вмістом водорозчинних пептидів 20 % - 50 мг; 

допоміжні речовини: твердий жир. 

 

Лікарська форма. Супозиторії. 

 

Супозиторії від білого до білого з жовтуватим або сірувато-буруватим відтінком кольору, 

торпедоподібної форми. 

 

Назва і місцезнаходження виробника. ВАТ «НИЖФАРМ». Російська Федерація, 603950, Нижній 

Новгород, ГСП-459, вул. Салганська, 7.  

 

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовують в урології. КОД АТС G04В Х. 

 

Активна речовина -  є комплексом біологічно активних пептидів, які одержують шляхом екстракції з 

передміхурової залози  великої рогатої худоби. Фармакологічна дія препарату грунтується на його 

специфічному органотропному впливі на передміхурову залозу. Він сприяє відновленню функцій 

передміхурової залози, покращанню її трофіки,  дія препарату спрямована на ліквідацію причин, що 

призводять до морфо-функціональних розладів передміхурової залози. Препарат нормалізує процеси 

мікроциркуляції, сприяє зменшенню набряку передміхурової залози, лейкоцитарної інфільтрації і 

тромбозу поверхневих венул. Він нормалізує секреторну функцію епітеліальних клітин, збільшує 

кількість лецитинових зерен у секреті ацинусів, стимулює м’язовий тонус сечового міхура. Вітапрост 

перешкоджає розтягненню синусів, застою секрету у них та  виявляє опосередковану 

бактеріостатичну дію на мікрофлору секрету. Препарат має антиагрегантні властивості та зменшує 

тромбоутворення. 

При введенні ректально препарат швидко всмоктується, минаючи печінковий бар’єр, безпосередньо 

у кров’яне русло. При цьому біологічна доступність препарату не знижується.  

 

Показання для застосування.  

Хронічний простатит, стани після оперативних втручань на передміхуровій залозі. 

 

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату. 

 

 

Особливі застереження.  
Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовують. 

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими 

механізмами. Не впливає.  

 

Діти. Не застосовують. 

 

Спосіб застосування та дози.  
Застосовувати ректально після випорожнення кишечнику, супозиторій звільнити від упаковки та  

ввести глибоко у задній прохід.  

Призначають по 1 супозиторію  1 раз на добу (після акту дефекації або клізми). Після введення 

супозиторія хворий має лишатися у ліжку 30-40 хвилин. Тривалість курсу лікування – 5-10 днів. 



 

Передозування. Випадки передозування  не описані.  

 

Побічні ефекти.  
Можливі реакції гіперчутливості, включаючи почервоніння, набряк, свербіж. 

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно припинити застосування препарату та звернутися 

до лікаря. 

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома. 

 

Термін придатності.  2 роки.  

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

 

Умови зберігання.  
Зберігати при температурі не вище 20 ºС. Зберігати  у недоступному для дітей місці. 

 

Упаковка.  
По 5 супозиторіїв у блістері. По 2 блістери у картонній пачці. 

 

Категорія відпуску. Без рецепта. 
 


