
ІНСТРУКЦІЯ  

для медичного застосування препарату 

 

ВІТАПРОСТ ФОРТЕ 

 

Склад лікарського засобу: 

діюча речовина: простати екстракт; 

1 супозиторій містить: простати екстракту (1:5) (екстрагент кислота оцтова 3 %) – 100 мг; 

у перерахуванні на водорозчинні пептиди – 20 мг. 

допоміжна речовина: твердий жир. 

 

Лікарська форма. Супозиторії. 

Супозиторії білого з жовтуватим, кремуватим або сіруватим відтінком кольору, торпедоподібної 

форми.  

 

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

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

 

Фармакотерапевтична група. Препарати, які застосовують в урології. 

 Код АТС G04B Х. 

 

Активна речовина – простати екстракт – є комплексом біологічно активних пептидів, які одержують 

з передміхурової залози великої рогатої худоби шляхом екстракції. Препарат зменшує вираженість 

набряку, лейкоцитарної інфільтрації передміхурової залози, нормалізує секреторну функцію 

епітеліальних клітин, збільшує кількість лецитинових зерен у секреті ацинусів, стимулює м'язовий 

тонус сечового міхура. Покращує мікроциркуляцію у передміхуровій залозі за рахунок зменшення 

тромбоутворення, антиагрегантної активності, перешкоджає розвитку тромбозу венул у 

передміхуровій залозі. На підставі даних клінічних досліджень доведено, що Вітапрост Форте 

помірно зменшує обсяг передміхурової залози. Препарат зменшує вираженість обструктивної і 

іритативної симптоматики при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, що виражається у 

збільшенні максимальної та середньої об'ємних швидкостей потоку сечі і зменшенні обсягу 

залишкової сечі. Вітапрост Форте покращує мікроциркуляцію крові у стінці сечового міхура за 

рахунок розширення непошкоджених судин (ефект вазодилатації), цим сприяє відновленню доставки 

кисню до тканин, які відчувають гіпоксію, що стимулює фізіологічну репарацію. Має протизапальну 

дію за рахунок поліпшення процесів трофіки стінки сечового міхура і стимуляції регенеративних 

процесів. Активація органного кровотоку сприяє поліпшенню адаптаційної та скорочувальної 

активності детрузора, збільшуючи ємність сечового міхура. Зниженням ішемії детрузора можна 

пояснити виражене зниження гіперактивності сечового міхура, яке продовжується і після закінчення 

застосування Вітапрост Форте. Вітапрост Форте сприяє нормалізації параметрів передміхурової 

залози та еякулята. Зменшує біль і дискомфорт, усуває дизуричні явища, покращує копулятивну 

функцію. 

 

Показання для застосування.  
Хронічний простатит. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Стани до та після оперативних 

втручань на передміхуровій залозі. 

 

Протипоказання.  

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату. 

 

Особливі застереження. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовувати. 

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

механізмами. Не впливає.  

Діти. Не застосовувати. 

 



Спосіб застосування та дози. 

Ректально, по 1 супозиторію після самовільного випорожнення кишечнику або очисної клізми 1 раз 

на день. Після введення бажано перебувати пацієнту у ліжку протягом  

30-40 хвилин. 

 Тривалість курсу лікування визначає лікар. Мінімальна тривалість курсу лікування препаратом 

Вітапрост Форте при доброякісної гіперплазії передміхурової залози – 15 днів, при хронічному 

простатиті – 10 днів. 

 

Передозування.  
При ректальному застосуванні препарату у вказаних дозах передозування неможливе. 

 

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

 

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

лікарськими засобами  не виявлено. 

 

Термін придатності.  2 роки.  

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності. 

 

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 пачці. 

 

Категорія відпуску. Без рецепта. 
 


