
ІНСТРУКЦІЯ 

длѐ медичного застосуваннѐ препарату 

Прегадол 

 

Склад 

діяча речовина: прегабалін; 

1 капсула містить прегабаліну 75 мг або 150 мг; 

 
1 капсула містить прегабаліну 75 мг або 150 мг; 

допоміжні речовини: крохмаль кукурудзѐний, тальк. 

Склад оболонки капсули 75 мг: желатин, титану діоксид (Е171), заліза оксид червоний (Е172). 

Склад оболонки капсули 150 мг: желатин, титану діоксид (Е171). 

Лікарська форма 

Капсули. 

Основні фізико-хімічні властивості: 

 капсули по 75 мг: тверді непрозорі желатинові капсули з кришечкоя червоно-коричневого 
кольору і корпусом білого кольору. Вміст капсул — порошок білого або майже білого 
кольору; 

 капсули по 150 мг: тверді непрозорі желатинові капсули з кришечкоя і корпусом білого 
кольору. Вміст капсул — порошок білого або майже білого кольору. 

Фармакотерапевтична група 

Протиепілептичні засоби. 

Код АТХ 

N0ЗА Х16. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Діяча речовина прегабалін ю аналогом гама-аміномаслѐної кислоти *(S)-3-(амінометил)- 5-
метилгексанова кислота)+. 

Механізм дії прегабаліну полѐгаю у зв’ѐзуванні з допоміжноя субодиницея (α2-δ білок) 
потенціалозалежних кальціювих каналів у центральній нервовій системі (ЦНС). 

Клінічна ефективність і безпека. 

 Невропатичний біль. 



Під час досліджень встановлено, що препарат ефективний при лікуванні діабетичної невропатії, 
постгерпетичної невралгії та ушкодженнѐ спинного мозку. Ефективність препарату при інших 
видах невропатичного боля не вивчалась. 

Прегабалін вивчали у 10 контрольованих клінічних дослідженнѐх тривалістя до 13 тижнів з 
режимом застосуваннѐ препарату двічі на добу та у дослідженнѐх тривалістя 8 тижнів з режимом 
застосуваннѐ препарату тричі на добу. Загалом профіль безпеки та ефективність обох режимів 
прийому були подібними. 

У клінічних дослідженнѐх тривалістя до 12 тижнів при застосуванні прегабаліну длѐ лікуваннѐ 
невропатичного боля при ушкодженні периферичної та центральної нервової системи зменшеннѐ 
боля спостерігалосѐ післѐ першого тижнѐ та зберігалосѐ протѐгом усього періоду лікуваннѐ. 

У контрольованих клінічних дослідженнѐх з вивченнѐ периферичного невропатичного боля у 35 % 
паціюнтів, ѐкі отримували лікуваннѐ прегабаліном, та у 18 % паціюнтів з групи плацебо 
спостерігалосѐ покращеннѐ на 50 % за шкалоя оцінки боля. Серед паціюнтів, у ѐких не виникала 
сонливість, таке покращеннѐ спостерігалосѐ у 33 % паціюнтів групи прегабаліну, та у 18 % паціюнтів 
групи плацебо. Серед паціюнтів, у ѐких виникала сонливість, кількість паціюнтів, ѐкі відповіли на 
лікуваннѐ, становила 48 % у групі прегабаліну та 16 % у групі плацебо. 

У контрольованих клінічних дослідженнѐх з вивченнѐ невропатичного боля центрального 
походженнѐ у 22 % паціюнтів, ѐкі отримували лікуваннѐ прегабаліном, та у 7 % паціюнтів з групи 
плацебо спостерігалось покращеннѐ на 50 % за шкалоя оцінки боля. 

 Епілепсіѐ. 

Додаткове лікуваннѐ. 

Прегабалін вивчали під час 3 контрольованих клінічних дослідженнѐх тривалістя 12 тижнів з 
режимом застосуваннѐ двічі або тричі на добу. Загалом профіль безпеки та ефективність длѐ 
режимів прийому двічі та тричі на добу були подібними. 

Зменшеннѐ частоти судомних нападів спостерігалосѐ на першому тижні. 

Монотерапіѐ (длѐ паціюнтів зі щойно діагностованим захворяваннѐм). 

Прегабалін вивчавсѐ у 1 контрольованому клінічному дослідженні тривалістя 56 тижнів з 
режимом застосуваннѐ двічі на добу. Прегабалін не досѐг більшої ефективності порівнѐно з 
ламотриджином за оцінкоя через 6 місѐців кінцевої точки—відсутності судомних нападів. 
Прегабалін та ламотриджин були однаково безпечними та добре переносилисѐ. 

 Генералізований тривожний розлад. 

Прегабалін вивчавсѐ у 6 контрольованих дослідженнѐх тривалістя 4—6 тижнів, в ході одного 
дослідженнѐ тривалістя 8 тижнів за участя паціюнтів літнього віку та одного довготривалого 
дослідженнѐ з вивченнѐ профілактики рецидиву із 6-місѐчноя подвійноя сліпоя фазоя. 

Полегшеннѐ симптомів генералізованого тривожного розладу відповідно до шкали Гамільтона длѐ 
оцінки тривоги (HAM-A) спостерігалосѐ на першому тижні. 

У контрольованих клінічних дослідженнѐх (тривалістя 4—8 тижнів) у 52 % паціюнтів, ѐкі 
отримували прегабалін, та 38 % паціюнтів з групи плацебо спостерігалосѐ покращеннѐ на 
щонайменше 50 % загального показника HAM-A від вихідного рівнѐ до кінцевої точки. 

Під час контрольованих досліджень про нечіткість зору частіше повідомлѐли паціюнти, ѐкі 
застосовували прегабалін, порівнѐно з паціюнтами, ѐкі отримували плацебо. У більшості випадків 
це ѐвище зникало при постійному застосуванні препарату. Офтальмологічне обстеженнѐ (у тому 
числі перевірка гостроти зору, формальна перевірка полів зору та дослідженнѐ очного дна при 



розширеній зіниці) проводилосѐ у понад 3600 паціюнтів під час контрольованих клінічних 
досліджень. Серед цих паціюнтів гострота зору погіршиласѐ у 6,5 % паціюнтів, ѐкі отримували 
лікуваннѐ прегабаліном, та у 4,8 % паціюнтів з групи плацебо. Зміни полѐ зору виѐвлено у 12,4 % 
паціюнтів, ѐкі отримували лікуваннѐ прегабаліном, та 11,7 % паціюнтів з групи плацебо. Зміни на 
очному дні виѐвлено у 1,7 % паціюнтів, ѐкі приймали прегабалін, та 2,1 % паціюнтів з групи плацебо. 

Фіброміалгіѐ 

Монотерапіѐ прегабаліном вивчаласѐ у 5 плацебо-контрольованих дослідженнѐх: 3 дослідженнѐ 
застосуваннѐ у фіксованій дозі тривалістя 12 тижнів, 1 дослідженнѐ—застосуваннѐ фіксованої 
дози протѐгом 7 тижнів та 1 6-місѐчне дослідженнѐ тривалої ефективності. В усіх дослідженнѐх 
фіксованої дози прегабалін (300—600 мг/добу 2 рази на добу) забезпечував значне зниженнѐ 
боля, пов’ѐзаного із фіброміалгіюя. У трьох 12-тижневих дослідженнѐх фіксованої дози у 40 % 
паціюнтів групи прегабаліну спостерігалосѐ 30 % покращеннѐ показника за шкалоя боля 
порівнѐно з 28 % паціюнтів групи плацебо; у 23 % паціюнтів групи прегабаліну стан за шкалоя 
покращивсѐ на 50 %, порівнѐно з 15 % групи плацебо. 

Прегабалін забезпечував значно кращі показники за шкалоя загальної оцінки стосовно загального 
враженнѐ паціюнта про зміни (PGIC) протѐгом трьох 12-тижневих досліджень застосуваннѐ 
фіксованої дози порівнѐно із плацебо (41 % паціюнтів групи прегабаліну почувалисѐ набагато 
краще або відмічали значне покращеннѐ стану порівнѐно із 29 % у групі плацебо). Відповідно до 
опитувань про вплив фіброміалгії (FIQ), прегабалін забезпечував статистично значуще покращеннѐ 
функцій порівнѐно з плацебо у двох із трьох досліджень фіксованої дози, в ѐких цей показник 
оцінявали. За повідомленнѐми паціюнтів прегабалін забезпечував значне покращеннѐ сну в 
чотирьох дослідженнѐх фіксованої дози, що визначалосѐ за показниками підшкали порушеннѐ сну 
MOS-SS (медична шкала дослідженнѐ сну), загальним індексом проблем сну MOS-SS та за 
щоденником ѐкості сну. 

У ході 6-місѐчного дослідженнѐ зменшеннѐ боля відзначали покращеннѐ загальної оцінки (PGIC), 
функціонуваннѐ (загальний бал FIQ) та сну (підшкала порушеннѐ сну MOS-SS), ѐкі у паціюнтів групи 
прегабаліну зберігалисѐ набагато довше, ніж у паціюнтів групи плацебо. 

При застосуванні 600 мг прегабаліну на добу паціюнти відмічали додаткове покращеннѐ сну 
порівнѐно з тими, хто приймав 300 та 450 мг/добу; середній вплив на біль, загальна оцінка та FIQ 
були подібними до таких при застосуванні 450 та 600 мг прегабаліну на добу, хоча доза 600 
мг/добу дещо гірше переносиласѐ. 

Фармакокінетика. 

Фармакокінетичні показники прегабаліну у рівноважному стані були подібними у здорових 
добровольців, паціюнтів з епілепсіюя, ѐкі застосовували протиепілептичні препарати, та паціюнтів з 
хронічним болем. 

Абсорбціѐ. 

Прегабалін швидко всмоктуютьсѐ при прийомі натще і досѐгаю максимальних концентрацій у 
плазмі крові протѐгом 1 години післѐ разового та багаторазового застосуваннѐ. Розрахована 
біодоступність прегабаліну при пероральному застосуванні становить 90 % і більше та не залежить 
від дози. Післѐ багаторазового застосуваннѐ рівноважний стан досѐгаютьсѐ через 24—48 годин. 
Швидкість всмоктуваннѐ прегабаліну знижуютьсѐ при одночасному прийомі з їжея, що призводить 
до зменшеннѐ максимальної концентрації (Cmax) приблизно на 25—30 % і подовженнѐ 
tmax приблизно на 2,5 години. Однак прийом прегабаліну одночасно з їжея не мав клінічно 
значущого впливу на ступінь його абсорбції. 

Розподіл. 

Доклінічні дослідженнѐ показали, що прегабалін проникаю крізь гематоенцефалічний бар’юр у 
тварин. Прегабалін також проникаю крізь плаценту у тварин і виділѐютьсѐ в молоко тварин у період 



лактації. У лядини видимий об’юм розподілу прегабаліну післѐ перорального застосуваннѐ 
становить приблизно 0,56 л/кг. Прегабалін не зв’ѐзуютьсѐ з білками плазми крові. 

Метаболізм. 

У лядини прегабалін зазнаю незначного метаболізму. Післѐ введеннѐ дози радіоактивно міченого 
прегабаліну близько 98 % радіоактивних речовин виводитьсѐ з сечея у виглѐді незміненого 
прегабаліну. N-метильований дериват прегабаліну — основний метаболіт препарату, ѐкий 
визначавсѐ в сечі, становив 0,9 % від введеної дози. Під час доклінічних досліджень рацемізації S-
енантіомера прегабаліну в R-енантіомер не відбувалосѐ. 

Виведеннѐ. 

Прегабалін виводитьсѐ із системного кровообігу в незміненому виглѐді переважно за рахунок 
екскреції нирками. Середній період напіввиведеннѐ прегабаліну становить 6,3 години. Плазмовий 
та нирковий кліренс прегабаліну прѐмо пропорційні кліренсу креатиніну (див. розділ 
«Фармакокінетика. Ниркова недостатність»). 

Длѐ паціюнтів з порушеноя функціюя нирок та паціюнтів на гемодіалізі необхідно коригувати дози 
препарату (див. розділ «Спосіб застосуваннѐ та дози», таблицѐ 1). 

Лінійність/не лінійність. 

Фармакокінетика прегабаліну ю лінійноя у всьому рекомендованому діапазоні доз. Варіабельність 
фармакокінетики прегабаліну серед паціюнтів ю низькоя (менше 20 %). Фармакокінетика 
багаторазових доз ю передбачуваноя на підставі даних, отриманих при введенні одноразової 
дози. Таким чином, немаю потреби в плановому контролі концентрацій прегабаліну в плазмі крові. 

Стать. 

Результати клінічних досліджень свідчать про відсутність клінічно значущого впливу статі на 
концентрація прегабаліну в плазмі крові. 

Ниркова недостатність. 

Кліренс прегабаліну прѐмо пропорційний кліренсу креатиніну. Крім цього, прегабалін ефективно 
видалѐютьсѐ з плазми за допомогоя гемодіалізу (післѐ 4 годин гемодіалізу концентраціѐ 
прегабаліну в плазмі крові зменшуютьсѐ приблизно на 50 %). Оскільки виведеннѐ нирками ю 
основним шлѐхом виведеннѐ препарату, паціюнтам з нирковоя недостатністя необхідно 
знижувати дозу препарату, а післѐ гемодіалізу — приймати додаткову дозу (див. розділ «Спосіб 
застосуваннѐ та дози», таблицѐ 1). 

Печінкова недостатність. 

Спеціальні дослідженнѐ фармакокінетики за участя паціюнтів з печінковоя недостатністя не 
проводились. Оскільки прегабалін не зазнаю значного метаболізму та виводитьсѐ з сечея 
переважно в незміненому стані, малоймовірно, що порушеннѐ функції печінки може значно 
впливати на концентрації прегабаліну в плазмі крові. 

Показаннѐ 

Невропатичний біль. 

Препарат Прегадол призначаять длѐ лікуваннѐ невропатичного боля у дорослих при ушкодженні 
периферичної та центральної нервової системи. 

Епілепсіѐ. 

Препарат Прегадол призначаять ѐк додаткову терапія парціальних судомних нападів із 
вторинноя генералізаціюя або без такої у дорослих. 



Генералізований тривожний розлад. 

Препарат Прегадол призначаять длѐ лікуваннѐ генералізованого тривожного розладу у дорослих. 

Фіброміалгіѐ. 

Протипоказаннѐ 

Підвищена чутливість до діячої речовини або будь-ѐкої з допоміжних речовин. 

Дитѐчий вік. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

Прегабалін переважно екскретуютьсѐ в незміненому виглѐді з сечея, зазнаю незначного 
метаболізму в організмі лядини (менше 2 % дози виділѐютьсѐ із сечея у виглѐді метаболітів), не 
інгібую in vitroметаболізм інших препаратів і не зв’ѐзуютьсѐ з білками плазми крові, тому 
малоймовірно, що прегабалін може спричинѐти фармакокінетичну взаюмодія або бути об’юктом 
такої взаюмодії. 

Дослідженнѐ in vivo та популѐційний фармакокінетичний аналіз. 

У дослідженнѐх in vivo не спостерігали клінічно значущої фармакокінетичної взаюмодії між 
прегабаліном і фенітоїном, карбамазепіном, вальпроювоя кислотоя, ламотриджином, 
габапентином, лоразепамом, оксикодоном та етанолом. Популѐційний фармакокінетичний аналіз 
показав, що пероральні протидіабетичні засоби, діуретики, інсулін, фенобарбітал, тіагабін та 
топірамат не маять клінічно значущого впливу на кліренс прегабаліну. 

Пероральні контрацептиви, норетистерон та/або етинілестрадіол. 

Одночасне застосуваннѐ прегабаліну з пероральними контрацептивами, норетистероном та/або 
етинілестрадіолом не впливаю на фармакокінетику рівноважного стану жодного з препаратів. 

Лікарські засоби, що впливаять на ЦНС. 

Прегабалін може посилити дія етанолу та лоразепаму. У контрольованих клінічних дослідженнѐх 
одночасне введеннѐ багаторазових пероральних доз прегабаліну з оксикодоном, лоразепамом 
або етанолом не спричинѐло клінічно значущого впливу на функція диханнѐ. Післѐ виходу 
препарату на ринок повідомлѐлосѐ про виникненнѐ дихальної недостатності та коми у паціюнтів, 
ѐкі приймали прегабалін разом з іншими лікарськими засобами, що пригнічуять функція 
центральної нервової системи. Прегабалін, ймовірно, посиляю порушеннѐ когнітивних та основних 
рухових функцій, спричинених застосуваннѐм оксикодону. 

Паціюнти літнього віку. 

Спеціальні дослідженнѐ фармакодинамічної взаюмодії за участя добровольців літнього віку не 
проводилисѐ. Дослідженнѐ взаюмодії проводилисѐ лише стосовно дорослих. 

Особливості застосуваннѐ 

Паціюнти з цукровим діабетом. 

Деѐкі паціюнти з цукровим діабетом, маса тіла ѐких збільшиласѐ під час застосуваннѐ прегабаліну, 
можуть потребувати корекції дози гіпоглікемічних лікарських засобів. 

Реакції гіперчутливості. 

Післѐ виходу препарату на ринок повідомлѐлосѐ про розвиток реакцій гіперчутливості, зокрема 
ангіоневротичного набрѐку. При поѐві таких симптомів ангіоневротичного набрѐку, ѐк набрѐк 



обличчѐ, періоральний набрѐк або набрѐк верхніх дихальних шлѐхів, слід негайно припинити 
застосуваннѐ прегабаліну. 

Запамороченнѐ, сонливість, втрата свідомості, сплутаність свідомості та порушеннѐ психіки. 

Застосуваннѐ прегабаліну супроводжувалосѐ поѐвоя запамороченнѐ та сонливості, що збільшую 
ризик травматизму (падінь) у паціюнтів літнього віку. Можливі поодинокі випадки втрати 
свідомості або сплутаності свідомості, порушеннѐ психіки. Тому паціюнтам слід бути обережними, 
доки їм не стануть відомі можливі впливи лікарського засобу. 

Розлади зору. 

У контрольованих дослідженнѐх нечіткість зору частіше спостерігаласѐ у паціюнтів, ѐкі 
застосовували прегабалін, порівнѐно з паціюнтами, ѐкі отримували плацебо. У більшості випадків 
це ѐвище зникало при постійному застосуванні препарату. У клінічних дослідженнѐх, в ѐких 
проводилосѐ офтальмологічне обстеженнѐ, частота погіршеннѐ гостроти зору та зміни полѐ зору 
були вищими у паціюнтів, ѐкі застосовували прегабалін, порівнѐно з паціюнтами із групи плацебо; 
частота виникненнѐ змін на очному дні була вищоя у паціюнтів із групи плацебо (див. розділ 
«Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка»). 

Післѐ виходу препарату на ринок також повідомлѐлосѐ про побічні реакції з боку органів зору, 
зокрема втрату зору, нечіткість або інші зміни гостроти зору, багато з ѐких були тимчасовими. 
Припиненнѐ застосуваннѐ прегабаліну може сприѐти зникнення або зменшення цих симптомів. 

Ниркова недостатність. 

Повідомлѐлосѐ про випадки ниркової недостатності. Іноді цей ефект був оборотним післѐ 
припиненнѐ застосуваннѐ прегабаліну. 

Відміна супутніх протиепілептичних лікарських засобів. 

Даних щодо відміни супутніх протиепілептичних препаратів післѐ досѐгненнѐ контроля над 
судомами в результаті додаваннѐ до лікуваннѐ прегабаліну недостатньо, щоб перейти до 
монотерапії прегабаліном. 

Симптоми відміни. 

У деѐких паціюнтів спостерігалисѐ симптоми відміни післѐ припиненнѐ коротко- або 
довгострокового лікуваннѐ прегабаліном. Повідомлѐлосѐ про безсоннѐ, головний біль, нудоту, 
тривожність, діарея, грипоподібний синдром, нервозність, депресія, біль, судоми, гіпергідроз і 
запамороченнѐ, що вказую на розвиток фізичної залежності. Ця інформація слід повідомити 
паціюнту перед початком лікуваннѐ. 

Судоми, зокрема епілептичний статус та великі судомні напади, можуть виникати під час 
лікуваннѐ прегабаліном або невдовзі післѐ припиненнѐ його застосуваннѐ. 

Стосовно припиненнѐ довгострокового лікуваннѐ прегабаліном—немаю жодних даних щодо 
частоти виникненнѐ та тѐжкості симптомів відміни, повʼѐзаних з тривалістя застосуваннѐ 
прегабаліну та його дозоя. 

Застійна серцева недостатність. 

Післѐ виходу препарату на ринок повідомлѐлосѐ про застійну серцеву недостатність у деѐких 
паціюнтів, ѐкі приймали прегабалін. Така реакціѐ здебільшого спостерігаласѐ під час лікуваннѐ 
прегабаліном невропатичного боля у паціюнтів літнього віку з серцево-судинними порушеннѐми. 
Слід з обережністя застосовувати прегабалін таким паціюнтам. Післѐ припиненнѐ застосуваннѐ 
прегабаліну це ѐвище може зникнути. 

Лікуваннѐ невропатичного боля центрального походженнѐ внаслідок ушкодженнѐ спинного 
мозку. 



Під час лікуваннѐ невропатичного боля центрального походженнѐ внаслідок ушкодженнѐ 
спинного мозку частота виникненнѐ побічних реакцій загалом, побічних реакцій з боку 
центральної нервової системи та особливо сонливості була підвищеноя. Це може бути пов’ѐзано з 
адитивноя діюя супутніх лікарських засобів (наприклад антиспастичних препаратів), необхідних 
длѐ лікуваннѐ цього стану. Ці дані слід враховувати, призначаячи прегабалін таким паціюнтам. 

Суїцидальне мисленнѐ та поведінка. 

Повідомлѐлосѐ про випадки суїцидального мисленнѐ та поведінки у паціюнтів, ѐкі отримували 
лікуваннѐ протиепілептичними препаратами з приводу певних показань. Метааналіз 
рандомізованих, плацебо-контрольованих досліджень протиепілептичних препаратів показав 
незначне підвищеннѐ ризику поѐви суїцидального мисленнѐ та поведінки. Механізм виникненнѐ 
цього ризику невідомий, а наѐвні дані не виклячаять його існуваннѐ у разі застосуваннѐ 
прегабаліну. 

Тому необхідно ретельно спостерігати за паціюнтами щодо поѐви ознак суїцидального мисленнѐ і 
поведінки та призначати відповідне лікуваннѐ у разі їх виникненнѐ. Паціюнти (та особи, що 
доглѐдаять за ними) повинні звернутисѐ за медичноя допомогоя у разі поѐви ознак 
суїцидального мисленнѐ або поведінки. 

Погіршеннѐ функції нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. 

Післѐ виходу препарату на ринок повідомлѐлосѐ про ѐвища, пов’ѐзані з погіршеннѐм функції 
нижніх відділів шлунково-кишкового тракту (непрохідність кишечнику, паралітична непрохідність 
кишечнику, закреп) внаслідок прийому прегабаліну разом з лікарськими засобами, що можуть 
викликати закрепи, наприклад опіоїдними аналгетиками. При комбінованому застосуванні 
прегабаліну та опіоїдів слід вжити заходів длѐ профілактики закрепів (особливо у жінок та 
паціюнтів літнього віку). 

Адиктивний потенціал. 

Реюструвалисѐ випадки неправильного застосуваннѐ, зловживаннѐ та залежності. Слід з 
обережністя призначати препарат паціюнтам з наркотичноя залежністя в анамнезі. Слід 
спостерігати за паціюнтами щодо виникненнѐ симптомів неправильного застосуваннѐ, 
зловживаннѐ або залежності (розвиток толерантності, ескалаціѐ дози, пошук ліків). 

Енцефалопатіѐ. 

Енцефалопатіѐ виникала переважно у паціюнтів із супутніми захворяваннѐми, що можуть 
спричинѐти енцефалопатія. 

Паціюнти літнього віку (понад 65 років). 

Кліренс прегабаліну маю тенденція до зниженнѐ з віком. Це зниженнѐ кліренсу прегабаліну післѐ 
перорального застосуваннѐ узгоджуютьсѐ зі зниженнѐм кліренсу креатиніну, повʼѐзаним зі 
збільшеннѐм віку. Паціюнти з віковими порушеннѐми функції нирок можуть потребувати 
зменшеннѐ дози прегабаліну (див. розділ «Спосіб застосуваннѐ та дози», таблицѐ 1). У паціюнтів 
літнього віку можливе більш часте виникненнѐ таких побічних реакцій, ѐк запамороченнѐ, 
сплутаність свідомості, тремор, порушеннѐ координації, летаргіѐ. 

Застосуваннѐ у період вагітності або годуваннѐ груддя. 

Жінки репродуктивного віку/засоби контрацепції длѐ жінок і чоловіків. 

Оскільки потенційний ризик длѐ лядини невідомий, жінкам репродуктивного віку слід 
використовувати ефективні засоби контрацепції. 

Вагітність. 

Немаю достовірних даних щодо застосуваннѐ прегабаліну вагітним. 



Дослідженнѐ на тваринах свідчили про репродуктивну токсичність. Потенційний ризик длѐ 
лядини невідомий. 

Препарат Прегадол не слід застосовувати в період вагітності, за винѐтком окремих випадків, коли 
очікувана терапевтична користь длѐ вагітної ѐвно переважаю потенційний ризик длѐ плода. 

Годуваннѐ груддя. 

Невідомо, чи прегабалін екскретуютьсѐ у грудне молоко лядини. Проте прегабалін було виѐвлено 
в молоці тварин. Тому не рекомендуютьсѐ годувати дитину груддя в період лікуваннѐ 
прегабаліном. 

Репродуктивна функціѐ. 

Немаю клінічних відомостей щодо впливу прегабаліну на репродуктивну функція жінок. 

Під час клінічного дослідженнѐ впливу прегабаліну на рухливість сперматозоїдів здорові 
добровольці чоловічої статі отримували дозу прегабаліну 600 мг на добу. Післѐ 3-місѐчного 
лікуваннѐ жодного впливу на рухливість сперматозоїдів не виѐвлено. 

Дослідженнѐ фертильності продемонструвало наѐвність негативного впливу на репродуктивну 
функція самок тварин та наѐвність негативного впливу на репродуктивну функція та розвиток 
самців тварин. Клінічна значущість цих результатів невідома. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. 

Препарат Прегадол може мати незначний або помірний вплив на здатність керувати 
транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат може викликати запамороченнѐ і 
сонливість та може впливати на здатність керувати транспортними засобами або іншими 
механізмами. Тому паціюнтам слід рекомендувати утримуватисѐ від керуваннѐ транспортними 
засобами, роботи зі складноя технікоя чи від іншої потенційно небезпечної діѐльності доти, доки 
не стане відомо, чи цей лікарський засіб впливаю на їхня здатність до виконаннѐ такої роботи. 

Спосіб застосуваннѐ та дози 

Прегабалін призначати у дозі 150—600 мг/добу, розподіливши її на 2 або 3 прийоми. Лікарський 
засіб можна приймати незалежно від прийому їжі. Препарат Прегадол призначений виклячно длѐ 
перорального застосуваннѐ. 

Невропатичний біль. 

Лікуваннѐ прегабаліном необхідно розпочинати з дози 150 мг на добу, розподіливши її на 2 або 3 
прийоми. В залежності від ефективності та індивідуальної переносимості препарату через 3—7 
днів дозу можна збільшити до 300 мг на добу, а при необхідності — до максимальної добової дози 
— 600 мг на добу ще через 7 днів. 

Епілепсіѐ. 

Лікуваннѐ прегабаліном можна розпочати з дози 150 мг на добу, розподіливши її на 2 або 3 
прийоми. В залежності від ефективності та індивідуальної переносимості препарату дозу можна 
збільшити до 300 мг на добу післѐ першого тижнѐ лікуваннѐ. Ще через один тиждень дозу можна 
збільшити до максимальної — 600 мг на добу. 

Генералізований тривожний розлад. 

Доза, ѐку розподілѐять на 2 або 3 прийоми, може зміняватисѐ в межах 150—600 мг на добу. 
Періодично слід переоцінявати необхідність продовженнѐ лікуваннѐ. 

Лікуваннѐ прегабаліном можна розпочати з дози 150 мг на добу. Залежно від ефективності та 
індивідуальної переносимості препарату дозу можна збільшити до 300 мг на добу післѐ першого 



тижнѐ прийому. Післѐ ще одного тижнѐ прийому прегабаліну дозу можна збільшити до 450 мг на 
добу. Ще через один тиждень дозу можна збільшити до максимальної—600 мг на добу. 

Припиненнѐ лікуваннѐ прегабаліном. 

Відповідно до сучасної клінічної практики, припинѐти лікуваннѐ прегабаліном рекомендуютьсѐ 
поступово, протѐгом щонайменше одного тижнѐ незалежно від показань (див. розділ «Особливі 
заходи безпеки» та «Побічні реакції»). 

Паціюнти з нирковоя недостатністя. 

Прегабалін виводитьсѐ з системного кровообігу у незміненому виглѐді переважно за рахунок 
екскреції нирками. Оскільки кліренс прегабаліну прѐмо пропорційний кліренсу креатиніну (див. 
розділ «Фармакокінетика»), зменшеннѐ дози длѐ паціюнтів з порушеноя функціюя нирок слід 
проводити індивідуально, відповідно до кліренсу креатиніну (CLcr), ѐкий визначаять за 
формулоя: 

 

Прегабалін ефективно видалѐютьсѐ з плазми за допомогоя гемодіалізу (50 % препарату протѐгом 4 
годин). Длѐ паціюнтів на гемодіалізі добову дозу прегабаліну слід підбирати відповідно до функції 
нирок. Крім добової дози, одразу післѐ кожної 4-годинної процедури гемодіалізу необхідно 
приймати додаткову дозу препарату (див. таблиця 1). 

Таблицѐ 1 

Корекціѐ дози прегабаліну відповідно до функції нирок 

Кліренс креатиніну 

(CLcr) (мл/хв) 

Загальна добова доза прегабаліну * 

Режим застосуваннѐ Початкова доза 

(мг/добу) 

Максимальна доза 

(мг/добу) 

≥ 60 150 600 Двічі або тричі на добу 

≥ 30—< 60 75 300 Двічі або тричі на добу 

≥ 15—< 30 25—50 ** 150 Раз або двічі на добу 

< 15 25** 75 Раз на добу 

Додаткова доза післѐ гемодіалізу (мг) 

  25** 100** Одноразово 

* Загальну добову дозу (мг/добу) слід розділити на кількість прийомів відповідно до режиму 
застосуваннѐ, щоб отримати необхідну дозу (мг). 

** Слід застосовувати прегабалін у відповідній лікарській формі. 

Фіброміалгіѐ. 

Зазвичай слід застосовувати дозу 300—450 мг на добу, розподіливши її на 2 або 3 прийоми. Длѐ 
деѐких хворих може бути необхідноя збільшеннѐ дози до 600 мг на добу. Прийом препарату слід 
починати з дози 75 мг 2 рази на добу (150 мг/добу), ѐку можна підвищувати залежно від 
ефективності та індивідуальної переносимості препарату до 150 мг 2 рази на добу (300 мг/добу) 
протѐгом одного тижнѐ. Паціюнтам, длѐ ѐких дозуваннѐ 300 мг/добу недостатньо ефективне, дозу 



можна підвищити до 225 мг 2 рази на добу (450 мг/добу). Якщо необхідно, дозу можна збільшити 
ще через 7 днів до максимальної — 600 мг на добу. 

Паціюнти з печінковоя недостатністя. 

Длѐ паціюнтів з печінковоя недостатністя необхідності в корекції дози немаю (див. розділ 
«Фармакокінетика»). 

Застосуваннѐ паціюнтам літнього віку (понад 65 років). 

Длѐ паціюнтів літнього віку через погіршеннѐ функції нирок може бути потрібним зменшеннѐ дози 
прегабаліну (див. розділ «Особливості застосуваннѐ»). 

Діти. 

Безпека та ефективність застосуваннѐ прегабаліну дітѐм (віком до 18 років) не були встановлені. 
Застосовувати препарат дітѐм не рекомендовано. 

Передозуваннѐ 

Найчастішими побічними реакціѐми у разі передозуваннѐ прегабаліном були сонливість, 
сплутаність свідомості, збудженнѐ та неспокій. Зрідка повідомлѐлосѐ про випадки коми. 

Лікуваннѐ передозуваннѐ прегабаліном полѐгаю у загальних підтримувальних заходах та за 
потреби може вклячати гемодіаліз (див. розділ «Спосіб застосуваннѐ та дози», таблицѐ 1). 

Побічні реакції 

Найчастішими побічними реакціѐми були запамороченнѐ і сонливість. Побічні реакції зазвичай 
були легкими або помірними. 

В усіх контрольованих дослідженнѐх показник відміни препарату через побічні реакції становив 
12 % серед паціюнтів, ѐкі застосовували прегабалін, та 5 % серед паціюнтів, ѐкі отримували плацебо. 
Найчастішими побічними реакціѐми, що призвели до викляченнѐ з групи застосуваннѐ 
прегабаліну, були запамороченнѐ та сонливість. 

У таблиці 2 наведені всі побічні реакції, ѐкі виникали частіше, ніж при застосуванні плацебо, та 
більше ніж в одного паціюнта; ці побічні реакції подано за класами та частотоя: дуже часті (≥ 1/10); 
часті (від ≥ 1/100 до < 1/10); нечасті (від ≥ 1/1000 до < 1/100); поодинокі (від ≥ 1/10000 до < 
1/1000); рідкісні (< 1/10000), частота невідома (неможливо оцінити за наѐвними даними). У кожній 
групі за частотоя виникненнѐ побічні реакції подано в порѐдку зменшеннѐ тѐжкості. 

Зазначені побічні реакції також можуть бути пов’ѐзані з перебігом основного захворяваннѐ та/або 
супутнім застосуваннѐм інших лікарських засобів. 

Під час лікуваннѐ невропатичного боля центрального походженнѐ внаслідок ушкодженнѐ 
спинного мозку частота виникненнѐ побічних реакцій загалом, побічних реакцій з боку ЦНС та 
особливо сонливості була підвищеноя (див. розділ «Особливості застосуваннѐ»). 

Додаткові побічні реакції, про ѐкі повідомлѐлосѐ післѐ виходу прегабаліну на ринок, позначено 
курсивом у графі «Частота невідома». 

Таблицѐ 2 

Клас системи органів Побічні реакції на препарат 

Інфекції та інвазії 

Нечасті Назофарингіт 



З боку системи крові та лімфатичної системи 

Поодинокі Нейтропеніѐ 

З боку імунної системи 

Частота невідома реакції гіперчутливості, ангіоневротичний набрѐк, 

алергічна реакціѐ 

Порушеннѐ обміну речовин 

Часті Підвищений апетит 

Нечасті Втрата апетиту, гіпоглікеміѐ 

З боку психіки 

Часті 
Ейфоричний настрій, сплутаність свідомості, 

дратівливість, зниженнѐ лібідо, дезоріюнтаціѐ, безсоннѐ 

Нечасті 

Галяцинації, панічні атаки, збудженнѐ, неспокій, 

депресіѐ, пригнічений настрій, зміни настроя, 

деперсоналізаціѐ, утруднений добір слів, патологічні 

сновидіннѐ, посиленнѐ лібідо, аноргазміѐ, апатіѐ 

Поодинокі Розгальмовуваннѐ, піднесений настрій 

Частота невідома Агресіѐ 

З боку нервової системи 

Дуже часті Запамороченнѐ, сонливість 

Часті 

Атаксіѐ, порушеннѐ координації, тремор, дизартріѐ, 

погіршеннѐ пам’ѐті, порушеннѐ уваги, парестезії, 

седативний ефект, порушеннѐ рівноваги, в’ѐлість, 

головний біль 

Нечасті 

Втрата свідомості, ступор, міоклоніѐ, психомоторна 

гіперактивність, агевзіѐ, дискінезіѐ, постуральне 

запамороченнѐ, інтенційний тремор, ністагм, порушеннѐ 

когнітивних функцій, порушеннѐ мовленнѐ, 

гіпорефлексіѐ, гіпестезіѐ, амнезіѐ, гіперестезіѐ, відчуттѐ 

печіннѐ, навколоротова парестезіѐ, міоклонус, гіпалгезіѐ 

Поодинокі 

Гіпокінезіѐ, паросміѐ, дисграфіѐ, залежність, маніѐ, 

мозочковий синдром, синдром зубчастого колеса, кома, 

делірій, енцефалопатіѐ, екстрапірамідний синдром, 

синдром Гіюна — Барре, інтракраніальна гіпертензіѐ, 



маніакальні реакції, параноїдні реакції, розлади сну 

Частота невідома 
Втрата свідомості, порушеннѐ психіки, судоми, погане 

самопочуттѐ 

З боку органів зору 

Часті Нечіткість зору, диплопіѐ, кон’янктивіт 

Нечасті 

Порушеннѐ зору, набрѐк очей, дефект полѐ зору, 

погіршеннѐ гостроти зору, біль в очах, астенопіѐ, сухість 

очей, посилена сльозотеча, порушеннѐ акомодації, 

блефарит, крововилив в очне ѐблуко, світлочутливість, 

набрѐк сітківки 

Поодинокі 

Втрата периферичного зору, осцилопсіѐ, зміна зорового 

сприйнѐттѐ глибини, фотопсії, подразненнѐ очей, мідріаз, 

страбізм, ѐскравість зору, анізокоріѐ, виразки рогівки, 

екзофтальм, параліч очного м’ѐза, ірит, 

кератокон’янктивіт, міоз, нічна сліпота, офтальмоплегіѐ, 

атрофіѐ зорового нерва, набрѐк диска зорового нерва, 

птоз, увеїт 

Частота невідома Втрата зору, кератит 

З боку органів слуху та вестибулѐрного апарату 

Часті Вертиго 

Нечасті Гіперакузіѐ 

З боку серцево-судинної системи 

Нечасті 

Тахікардіѐ, атріовентрикулѐрна блокада першого 

ступенѐ, припливи, артеріальна гіпотензіѐ, артеріальна 

гіпертензіѐ 

Поодинокі Синусова тахікардіѐ, синусова брадикардіѐ, синусова 

аритміѐ, відчуттѐ холоду у кінцівках 

Частота невідома Застійна серцева недостатність, подовженнѐ 

інтервалу QT 

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіннѐ 

Нечасті Задишка, сухість слизової носа 

Поодинокі Носова кровотеча, стисненнѐ в горлі, кашель, 

закладеність носа, риніт, хропіннѐ, ларингоспазм, 



фаринголарингеальний біль, апное, ателектаз, 

бронхіоліт, гикавка, фіброз легенів, позіханнѐ 

Частота невідома Набрѐк легенів 

З боку шлунково-кишкового тракту 

Часті 
Бляваннѐ, сухість у роті, запор, метеоризм, 

гастроентерит 

Нечасті 

Здуттѐ живота, гастроезофагеальна рефляксна хвороба, 

надмірне слиновиділеннѐ, оральна гіпестезіѐ, 

холецистит, холелітіаз, коліт, шлунково-кишкові 

кровотечі, мелена, набрѐк ѐзика, ректальна кровотеча 

Поодинокі 
Асцит, панкреатит, дисфагіѐ, афтозний стоматит, виразка 

стравоходу, періодонтальні абсцеси 

Частота невідома Набрѐк ѐзика, діареѐ, нудота 

З боку шкіри і підшкірної тканини 

Нечасті 

Папульозне висипаннѐ, гіпергідроз, пролежні, алопеціѐ, 

сухість шкіри, екзема, гірсутизм, виразки шкіри, 

везикулобульозний висип 

Поодинокі 

Кропив’ѐнка, холодний піт, ексфоліативний дерматит, 

ліхеноїдний дерматит, меланоз, порушеннѐ нігтів, 

петехіальний висип, пурпура, пустулѐрний висип, атрофіѐ 

шкіри, некроз шкіри, шкірні та підшкірні вузлики 

Частота невідома Синдром Стівенса — Джонсона, свербіж 

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини 

Нечасті 

Посіпуваннѐ м’ѐзів, набрѐк суглобів, судоми м’ѐзів, 

міалгіѐ, артралгіѐ, біль у спині, біль у кінцівках, ригідність 

м’ѐзів 

Поодинокі Рабдоміоліз, спазм у шийному відділі, біль у шиї 

З боку сечовидільної системи 

Нечасті 
Нетриманнѐ сечі, дизуріѐ, альбумінуріѐ, гематуріѐ, 

утвореннѐ каменів у нирках, нефрит 

Поодинокі 
Ниркова недостатність, олігуріѐ, гостра ниркова 

недостатність, гломерулонефрит, піюлонефрит 



Частота невідома Затримка сечовипусканнѐ 

З боку репродуктивної системи та молочних залоз 

Часті Еректильна дисфункціѐ, імпотенціѐ 

Нечасті 
Затримка еѐкулѐції, сексуальна дисфункціѐ, лейкореѐ, 

менорагіѐ, метрорагіѐ 

Поодинокі 

Аменореѐ, виділеннѐ з молочних залоз, біль у молочних 

залозах, дисменореѐ, збільшеннѐ молочних залоз, 

цервіцит, баланіт, епідидиміт 

Частота невідома Гінекомастіѐ 

Загальні розлади та реакції в місці введеннѐ 

Часті 
Порушеннѐ ходи, відчуттѐ сп’ѐніннѐ, підвищена 

втомляваність, периферичні набрѐки, набрѐки 

Нечасті 

Падіннѐ, відчуттѐ стисненнѐ у грудѐх, загальна слабкість, 

відчуттѐ спраги, біль, відчуттѐ нездужаннѐ, озноб, абсцес, 

целяліт, реакції фоточутливості 

Поодинокі 

Генералізований набрѐк, підвищеннѐ температури тіла, 

анфілактоїдні реакції, гранульома, умисне заподіѐннѐ 

шкоди, заочеревинний фіброз, шок 

Частота невідома Набрѐк обличчѐ 

Дослідженнѐ 

Часті Збільшеннѐ маси тіла 

Нечасті 

Підвищеннѐ рівнѐ креатинфосфокінази у крові, 

підвищеннѐ рівнѐ аланінамінотрансферази, підвищеннѐ 

рівнѐ аспартатамінотрансферази, зменшеннѐ кількості 

тромбоцитів 

Поодинокі 

Підвищеннѐ рівнѐ глякози у крові, зменшеннѐ вмісту 

калія у крові, зменшеннѐ рівнѐ лейкоцитів у крові, 

підвищеннѐ рівнѐ креатиніну у крові, зниженнѐ маси тіла 

У деѐких паціюнтів спостерігалисѐ симптоми відміни післѐ припиненнѐ коротко- або 
довгострокового лікуваннѐ прегабаліном. Повідомлѐлосѐ про безсоннѐ, головний біль, нудоту, 
тривожність, діарея, грипоподібний синдром, нервозність, депресія, біль, судоми, гіпергідроз і 
запамороченнѐ, що вказую на розвиток фізичної залежності. Ця інформація слід повідомити 
паціюнту перед початком лікуваннѐ. 



Стосовно припиненнѐ довгострокового лікуваннѐ прегабаліном — немаю жодних даних щодо 
частоти виникненнѐ та тѐжкості симптомів відміни, повʼѐзаних з тривалістя застосуваннѐ 
прегабаліну та його дозоя. 

Термін придатності 

2 роки. 

Умови зберіганнѐ 

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ˚С. 

Зберігати в недоступному длѐ дітей місці. 

Упаковка 

По 10 капсул у блістері, по 1, 3 або 6 блістерів у пачці. 

Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробник 

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод». 

Місцезнаходженнѐ виробника та його адреса місцѐ провадженнѐ діѐльності 

Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

ПРЕГАДОЛ 

(PREGADOL) 

Состав 

действуящее вещество: прегабалин; 

1 капсула содержит прегабалина 75 или 150 мг; 

вспомогательные вещества крахмал кукурузный, тальк. 

Состав оболочки капсулы 75 мг: желатин, титана диоксид (Е171), железа оксид красный (Е172). 

Состав оболочки капсулы 150 мг: желатин, титана диоксид (Е171). 

Лекарственная форма. Капсулы. 

Основные физико-химические свойства: 

 капсулы по 75 мг: твердые непрозрачные желатиновые капсулы с крышечкой красно-
коричневого цвета и корпусом белого цвета. Содержание капсул — порошок белого или 
почти белого цвета; 



 капсулы по 150 мг: твердые непрозрачные желатиновые капсулы с крышечкой и корпусом 
белого цвета. Содержание капсул — порошок белого или почти белого цвета. 

Фармакотерапевтична группа. Противоэпилептические средства. 

Код АТХ 

N0ЗА Х16. 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика. 

Действуящее вещество прегабалин ѐвлѐетсѐ аналогом гамма-аминомаслѐной кислоты *(S)-3-
(аминометил) -5-метилгексанова кислота)+. 

Механизм действиѐ прегабалина основан на свѐзывании со вспомогательной субъединицей (α2-δ 
белок) потенциалозависимых кальциевых каналов в центральной нервной системе (ЦНС). 

Клиническаѐ эффективность и безопасность. 

 Невропатическаѐ боль. 

Во времѐ исследований установлено, что препарат эффективен при лечении диабетической 
невропатии, постгерпетической невралгии и поражений спинного мозга. Эффективность 
препарата при других видах невропатической боли не изучалась. 

Прегабалин изучали в 10 контролированных клинических исследованиѐх продолжительностья до 
13 недель с режимом применениѐ препарата два раза в сутки и в исследованиѐх 
продолжительностья 8 недель с режимом применениѐ препарата три раза в сутки. В целом 
профиль безопасности и эффективность обоих режимов приема были подобными. 

В клинических исследованиѐх продолжительностья до 12 недель при применении прегабалина 
длѐ лечениѐ невропатической боли при повреждении периферической и центральной нервной 
системы снижение боли наблядалось после первой недели и сохранѐлось на протѐжении всего 
периода лечениѐ. 

В ходе контролируемых клинических исследований по изучения периферической и 
невропатической боли у 35 % пациентов, которые получали лечение прегабалином, и у 18 % 
пациентов из группы плацебо наблядалось улучшение на 50 % по шкале оценки боли. Среди 
пациентов, у которых не возникала сонливость, такое улучшение наблядалось у 33 % пациентов 
группы прегабалина, и у 18 % пациентов группы плацебо. 

Среди пациентов, у которых наблядалась сонливость, количество пациентов, которые ответили на 
лечение, составило 48 % в группе прегабалина и 16 % в группе плацебо. 

В контролируемых клинических исследований по изучения невропатической боли центрального 
происхождениѐ у 22 % пациентов, которые получали лечение прегабалином, и у 7 % пациентов из 
группы плацебо наблядалось улучшение на 50 % по шкале оценке боли. 

- Эпилепсиѐ. 

Дополнительное лечение. 

Прегабалин изучали во времѐ 3 контролируемых клинических исследований продолжительностья 
12 недель с режимом применениѐ два или три раза в сутки. В целом профиль безопасности и 
эффективность режимов приема два и три раза в сутки были подобными. 

Снижение частоты судорожных приступов наблядалось на первой неделе. 



Монотерапиѐ (длѐ пациентов с недавно диагностированным заболеванием). 

Прегабалин изучали в 1 контролируемом клиническом исследовании длительностья 56 недель с 
режимом применениѐ два раза в сутки. Прегабалин не достиг большей эффективности в 
сравнении с ламотриджином согласно оценке через 6 месѐцев конечной точки — отсутствие 
судорог. Прегабалин и ламотриджин были одинаково безопасными и хорошо переносились. 

- Генерализованное тревожное расстройство. 

Прегабалин изучалсѐ в 6 контролируемых исследованиѐх продолжительностья 4—6 недель, в 
ходе одного исследованиѐ продолжительностья 8 недель при участии пациентов пожилого 
возраста и в одном длительном исследовании по изучения профилактики рецидива с 6-месѐчной 
двойной слепой фазой. 

Облегчение симптомов генерализованного тревожного расстройства в соответствии со шкалой 
Гамильнтона длѐ оценки тревоги (НАМ-А) наблядалось на первой неделе. 

В контролируемых клинических исследованиѐх (продолжительностья 4—8 недель) у 52 % 
пациентов, которые получали прегабалин, и 38 % пациентов группы плацебо наблядалось 
улучшение на как минимум, 50 % общего показателѐ НАМ-А от начального уровнѐ до конечной 
точки. 

Во времѐ контролируемых исследований про нечеткость зрениѐ чаще сообщали пациенты, 
которые принимали прегабалин, по сравнения с пациентами, которые получали плацебо. В 
большинстве случаев это ѐвление исчезало при постоѐнном применении препарата. 
Офтальмологическое обследование (в том числе и проверка остроты зрениѐ, формальнаѐ 
проверка полей зрениѐ и обследование глазного дна при расширенном зрачке) проводилось у 
более 3600 пациентов во времѐ контролируемых клинических исследований. Среди этих 
пациентов ухудшение остроты зрениѐ было у 6,5 % пациентов, которые получали лечение 
прегабалином, и у 4,8 % пациентов группы плацебо. Изменениѐ полей зрениѐ обнаружено у 12,4 
% пациентов, которые получали лечение прегабалином, и 11,7 % пациентов из группы плацебо. 
Изменениѐ глазного дна обнаружено у 1,7 % пациентов, которые принимали прегабалин, и 2,1 % 
пациентов группы плацебо. 

Фибромиалгиѐ. 

Монотерапиѐ прегабалином изучалась в 5 плацебо-контролируемых исследованиѐх: 3 
исследованиѐ применениѐ в фиксированной дозе продолжительностья 12 недель, 1 
исследование – применение фиксированной дозы на протѐжении 7 недель и 1 6-месѐчное 
исследование длительной эффективности. Во всех исследованиѐх фиксированной дозы 
прегабалин (300—600 мг/сут 2 раза в сутки) обеспечивал значительное снижение боли, свѐзанной 
с фибромиалгией. 

В трех 12-недельных исследованиѐх фиксированной дозы у 40 % пациентов группы прегабалина 
наблядалось 30 % улучшение показателѐ по шкале боли в сравнении с 28 % пациентов группы 
плацебо: у 23 % пациентов группы прегабалина состоѐние по шкале улучшилось на 50 %, по 
сравнения с 15 % группы плацебо. 

Прегабалин обеспечил значительно лучшие показатели по шкале общей оценки в отношении 
общего впечатлениѐ пациента про изменениѐ (PGIC) в течение трех 12-недельных исследований 
применениѐ фиксированной дозы по сравнения с плацебо (41 % пациентов группы прегабалина 
чувствовали себѐ намного лучше или отмечали значительное улучшение в сравнении с 29 % 
группы плацебо). Соответственно опросу про влиѐние фибромиалгий (FIQ), прегабалин обеспечил 
статистически значимое улучшение функций по сравнения с плацебо в двух из трех исследований 
фиксированной дозы, в которых этот показатель оценивали. 

По сообщениѐм пациентов прегабалин обеспечил значительное улучшение сна в четырех 
исследованиѐх фиксированной дозы, которое определѐлось по показателѐм подшкалы 



нарушениѐ сна MOS-SS (медицинскаѐ шкала исследованиѐ сна), общему индексу проблем сна 
MOS-SS и по дневнику качества сна. 

В ходе 6-месѐчного исследованиѐ уменьшениѐ боли отмечали улучшение общей оценки (PGIC), 
функционированиѐ (общий бал FIQ) и сна (подшкала нарушений сна MOS-SS), которые у 
пациентов группы прегабалина сохранѐлись намного дольше, чем у пациентов группы плацебо. 

При применении 600 мг прегабалина в сутки пациенты отмечали дополнительное улучшение сна 
по сравнения с теми, кто принимал 300 и 450 мг/сут; среднее влиѐние на боль, общаѐ оценка и 
FIQ были подобны таковым при применении 450 и 600 мг прегабалина в сутки, хотѐ доза 600 
мг/сут переносилась несколько хуже. 

Фармакокинетика. 

Фармакокинетические показатели прегабалина в равновесном состоѐнии были подобными у 
здоровых добровольцев, пациентов с эпилепсией, которые применѐли противоэпилептические 
препараты, и пациентов с хронической болья. 

Абсорбциѐ 

Прегабалин быстро всасываетсѐ при приеме натощак и достигает максимальных концентраций в 
плазме крови в течение 1 часа после разового и многократного применениѐ. Рассчитаннаѐ 
биодоступность прегабалина при пероральном применении составлѐет 90 % и более и не зависит 
от дозы. После многократного применениѐ равновесное состоѐние достигаетсѐ через 24—48 
часов. Скорость всасываниѐ прегабалина снижаетсѐ при одновременном приеме с пищей, что 
приводит к уменьшения максимальной концентрации (Cmax) примерно на 25—30 % и удлинения 
tmax примерно на 2,5 часа. Однако прием прегабалина одновременно с пищей не имел 
клинически значимого влиѐниѐ на степень его абсорбции. 

Распределение.Доклинические исследованиѐ показали, что прегабалин проникает через 

гематоэнцефалический барьер у животных. Прегабалин также проникает через плаценту 

животных и выделѐетсѐ в молоко животных в период лактации. У человека видимый объем 

распределениѐ прегабалина после приема внутрь составлѐет примерно 0,56 л/кг. Прегабалин не 

свѐзываетсѐ с белками плазмы крови. 

Метаболизм 

У человека прегабалин подвергаетсѐ незначительному метаболизму. После введениѐ дозы 
радиоактивно меченого прегабалина около 98 % радиоактивных веществ выводѐтсѐ с мочой в 
виде неизмененного прегабалина. N-метилированный дериват прегабалина — основной 
метаболит препарата, который определѐлсѐ в моче, составлѐл 0,9 % от введенной дозы. Во времѐ 
доклинических исследований рацемизации S-энантиомера прегабалина в R-энантиомер не 
происходило. 

Выведение 

Прегабалин выводитсѐ из системного кровообращениѐ в неизмененном виде преимущественно 

за счет экскреции почками. Средний период полувыведениѐ прегабалина составлѐет 6,3 часа. 

Плазменный и почечный клиренс прегабалина прѐмо пропорциональны клиренсу креатинина (см. 

раздел «Фармакокинетика. Почечнаѐ недостаточность»).Длѐ пациентов с нарушенной функцией 

почек и пациентов на гемодиализе необходимо корректировать дозы препарата (см. раздел 

«Способ применениѐ и дозы», таблица 1). 

Линейность/нелинейность 

Фармакокинетика прегабалина ѐвлѐетсѐ линейной длѐ всего рекомендованного диапазона доз. 
Вариабельность фармакокинетики прегабалина у пациентов низкаѐ (менее 20 %). 



Фармакокинетика многократных доз предсказуема на основании данных, полученных при 
введении однократной дозы. Таким образом, нет необходимости в плановом контроле 
концентраций прегабалина в плазме крови. 

Пол 

Результаты клинических исследований свидетельствуят об отсутствии клинически значимого 
влиѐниѐ пола на концентрация прегабалина в плазме крови. 

Почечнаѐ недостаточность 

Клиренс прегабалина прѐмо пропорционален клиренсу креатинина. Кроме этого, прегабалин 
эффективно удалѐетсѐ из плазмы с помощья гемодиализа (после 4 часов гемодиализа 
концентрациѐ прегабалина в плазме крови уменьшаетсѐ примерно на 50 %). Поскольку 
выведение почками ѐвлѐетсѐ основным путем выведениѐ препарата, пациентам с почечной 
недостаточностья необходимо снижать дозу препарата, а после гемодиализа — принимать 
дополнительнуя дозу (см. раздел «Способ применениѐ и дозы», таблица 1). 

Печеночнаѐ недостаточность 

Специальные исследованиѐ фармакокинетики с участием пациентов с печеночной 
недостаточностья не проводились. Поскольку прегабалин значительно не метаболизируетсѐ и 
выводитсѐ с мочой преимущественно в неизмененном виде, маловероѐтно, что нарушение 
функции печени может значительно повлиѐть на концентрация прегабалина в плазме крови. 

Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

Невропатическаѐ боль. 

Препарат Прегадол назначаят длѐ лечениѐ невропатической боли у взрослых при повреждении 
периферической и центральной нервной системы. 

Эпилепсиѐ. 

Препарат Прегадол назначаят в качестве дополнительной терапии парциальных судорожных 
приступов со вторичной генерализацией или без таковой у взрослых. 

Генерализованное тревожное расстройство. 

Препарат Прегадол назначаят длѐ лечениѐ генерализованного тревожного расстройства у 
взрослых. 

Фибромиалгиѐ. 

Противопоказаниѐ 

Повышеннаѐ чувствительность к действуящему веществу или лябому из вспомогательных 
веществ. 

Детский возраст. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 

Прегабалин преимущественно экскретируетсѐ в неизмененном виде с мочой, подвергаетсѐ 
незначительному метаболизму в организме человека (менее 2 % дозы выводитсѐ с мочой в виде 
метаболитов), не ингибирует in vitro метаболизм других препаратов и не свѐзываетсѐ с белками 
плазмы крови, поэтому маловероѐтно, что прегабалин может вызывать фармакокинетическое 
взаимодействие или быть объектом такого взаимодействиѐ. 

Исследованиѐ in vivo и популѐционный фармакокинетический анализ. 



В исследованиѐх in vivo не наблядалось клинически значимого фармакокинетического 
взаимодействиѐ между прегабалином и фенитоином, карбамазепином, вальпроевой кислотой, 
ламотриджином, габапентином, лоразепамом, оксикодоном и этанолом. Популѐционный 
фармакокинетический анализ показал, что пероральные противодиабетические средства, 
диуретики, инсулин, фенобарбитал, тиагабин и топирамат не имеят клинически значимого 
влиѐниѐ на клиренс прегабалина. 

Пероральные контрацептивы, норэтистерон и/или этинилэстрадиол. 

Одновременное применение прегабалина с пероральными контрацептивами, норэтистероном 
и/или этинилэстрадиолом не влиѐет на фармакокинетику равновесного состоѐниѐ ни одного из 
препаратов. 

Лекарственные средства, влиѐящие на ЦНС. 

Прегабалин может усилить действие этанола и лоразепама. В контролируемых клинических 
исследованиѐх одновременное введение многократных пероральных доз прегабалина с 
оксикодоном, лоразепамом или этанолом не приводило к клинически значимому влиѐния на 
функция дыханиѐ. После выхода препарата на рынок сообщалось о возникновении дыхательной 
недостаточности и комы у пациентов, принимавших прегабалин вместе с другими 
лекарственными средствами, угнетаящими функция центральной нервной системы. Прегабалин, 
вероѐтно, усиливает нарушениѐ когнитивных и основных двигательных функций, вызванных 
применением оксикодона. 

Пациенты пожилого возраста.Специальные исследованиѐ фармакодинамического 

взаимодействиѐ с участием добровольцев пожилого возраста не проводились. Исследованиѐ 

взаимодействиѐ проводились только в отношении взрослых. Особенности 

применения.Пациенты с сахарным диабетом. 

Некоторые пациенты с сахарным диабетом, масса тела которых увеличилась при применении 
прегабалина, могут нуждатьсѐ в коррекции дозы гипогликемических лекарственных средств. 

Реакции гиперчувствительности. 

После выхода препарата на рынок сообщалось о развитии реакций гиперчувствительности, в том 
числе ангионевротического отека. При поѐвлении таких симптомов ангионевротического отека, 
как отек лица, периоральный отек или отек верхних дыхательных путей, следует немедленно 
прекратить применение прегабалина. 

Головокружение, сонливость, потерѐ сознаниѐ, спутанность сознаниѐ и нарушение психики. 

Применение прегабалина сопровождалось поѐвлением головокружениѐ и сонливости, что 
увеличивает риск травматизма (падений) у пациентов пожилого возраста. Возможны единичные 
случаи потери сознаниѐ или спутанности сознаниѐ, нарушениѐ психики. Поэтому пациентам 
следует соблядать осторожность, пока им не станут известны возможные воздействиѐ 
лекарственного препарата. 

Нарушениѐ зрениѐ. 

В контролируемых исследованиѐх нечеткость зрениѐ чаще наблядалась у пациентов, 
применѐвших прегабалин, по сравнения с пациентами, получавшими плацебо. В большинстве 
случаев это ѐвление исчезало при постоѐнном применении препарата. В клинических 
исследованиѐх, в которых проводилось офтальмологическое обследование, частота ухудшениѐ 
остроты зрениѐ и изменениѐ полѐ зрениѐ были выше у пациентов, получавших прегабалин, по 
сравнения с пациентами из группы плацебо; частота возникновениѐ изменений на глазном дне 
была выше у пациентов из группы плацебо (см. раздел «Фармакологические свойства. 
Фармакодинамика»). После выхода препарата на рынок также сообщалось о побочных реакциѐх 



со стороны органов зрениѐ, в частности о потере зрениѐ, нечеткости или иных изменениѐх 
остроты зрениѐ, многие из которых были временными. Отмена применениѐ прегабалина может 
способствовать исчезновения или уменьшения этих симптомов. 

Почечнаѐ недостаточность. 

Сообщалось о случаѐх почечной недостаточности. Иногда этот эффект был обратимым после 
прекращениѐ применениѐ прегабалина. 

Отмена сопутствуящих противоэпилептических лекарственных средств. 

Данных об отмене сопутствуящих противоэпилептических препаратов после достижениѐ 
контролѐ над судорогами в результате добавлениѐ к лечения прегабалина недостаточно, чтобы 
перейти к монотерапии прегабалином. 

Симптомы отмены. 

У некоторых пациентов наблядались симптомы отмены после прекращениѐ кратко- или 
долгосрочного лечениѐ прегабалином. Сообщалось о бессоннице, головной боли, тошноте, 
тревожности, диарее, гриппоподобном синдроме, нервозности, депрессии, боли, судорогах, 
гипергидрозе и головокружении, что указывает на развитие физической зависимости. Эту 
информация следует сообщить пациенту перед началом лечениѐ. 

Судороги, в частности эпилептический статус и большие судорожные припадки, могут возникать 

во времѐ лечениѐ прегабалином или вскоре после прекращениѐ его применениѐ. 

Что касаетсѐ прекращениѐ долгосрочного лечениѐ прегабалином, то нет никаких данных по 
частоте возникновениѐ и тѐжести симптомов отмены, свѐзанных с продолжительностья 
применениѐ прегабалина и его дозой. 

Застойнаѐ сердечнаѐ недостаточность. 

После выхода препарата на рынок сообщалось о застойной сердечной недостаточности у 
некоторых пациентов, которые принимали прегабалин. Такаѐ реакциѐ в большинстве случаев 
наблядалась при лечении прегабалином невропатической боли у пациентов пожилого возраста с 
сердечно-сосудистыми нарушениѐми. Следует с осторожностья применѐть прегабалин таким 
пациентам. При прекращении приема прегабалина это ѐвление может исчезнуть. 

Лечение невропатической боли центрального происхождениѐ вследствие повреждениѐ 
спинного мозга. 

Во времѐ лечениѐ невропатической боли центрального происхождениѐ вследствие повреждениѐ 
спинного мозга частота возникновениѐ побочных реакций в целом, побочных реакций со стороны 
центральной нервной системы и особенно сонливости была повышенной. Это может быть свѐзано 
с аддитивным действием сопутствуящих лекарственных средств (например, антиспастических 
препаратов), необходимых длѐ лечениѐ этого состоѐниѐ. Эти данные следует учитывать при 
назначении прегабалина таким пациентам. 

Суицидальные мышление и поведение. 

Сообщалось о случаѐх суицидального мышлениѐ и поведениѐ у пациентов, получавших лечение 
противоэпилептическими препаратами по поводу определенных показаний. Метаанализ 
рандомизированных, плацебо-контролируемых исследований противоэпилептических 
препаратов показал незначительное повышение риска поѐвлениѐ суицидального мышлениѐ и 
поведениѐ. Механизм возникновениѐ этого риска неизвестен, а имеящиесѐ данные не исклячаят 
его существованиѐ при применении прегабалина. 

Поэтому необходимо тщательно наблядать за пациентами относительно поѐвлениѐ признаков 
суицидального мышлениѐ и поведениѐ и назначать соответствуящее лечение в случае их 



возникновениѐ. Пациенты (и лица, присматриваящие за ними) должны обратитьсѐ за 
медицинской помощья в случае поѐвлениѐ признаков суицидального мышлениѐ или поведениѐ. 

Ухудшение функции нижних отделов желудочно-кишечного тракта. 

После выхода препарата на рынок сообщалось о ѐвлениѐх, свѐзанных с ухудшением функции 
нижних отделов желудочно-кишечного тракта (непроходимость кишечника, паралитическаѐ 
непроходимость кишечника, запор) вследствие приема прегабалина вместе с лекарственными 
средствами, которые могут вызвать запоры, например опиоидными анальгетиками. При 
комбинированном применении прегабалина и опиоидов следует принѐть меры длѐ 
профилактики запоров (особенно у женщин и пациентов пожилого возраста). 

Аддиктивный потенциал. 

Регистрировались случаи неправильного применениѐ, злоупотреблениѐ, и зависимости. Следует с 
осторожностья назначать препарат пациентам с наркотической зависимостья в анамнезе. 
Следует наблядать за пациентами на предмет возникновениѐ симптомов неправильного 
применениѐ, злоупотреблениѐ или зависимости (развитие толерантности, эскалациѐ дозы, поиск 
лекарств). 

Энцефалопатиѐ. 

Энцефалопатиѐ возникала преимущественно у пациентов с сопутствуящими заболеваниѐми, 
которые могут вызывать энцефалопатия. 

Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет). 

Клиренс прегабалина имеет тенденция к снижения с возрастом. Это снижение клиренса 
прегабалина после приема внутрь согласуетсѐ со снижением клиренса креатинина, свѐзанным с 
увеличением возраста. Пациенты с возрастными изменениѐми функции почек могут нуждатьсѐ в 
снижении дозы прегабалина (см. раздел «Способ применениѐ и дозы», таблица 1). У пациентов 
пожилого возраста возможно более частое возникновение таких побочных реакций, как 
головокружение, спутанность сознаниѐ, тремор, нарушение координации, летаргиѐ. 

Применение в период беременности или кормлениѐ грудья. 

Женщины репродуктивного возраста/средства контрацепции длѐ женщин и мужчин. 

Поскольку потенциальный риск длѐ человека неизвестен, женщинам репродуктивного возраста 
следует использовать эффективные средства контрацепции. 

Беременность. 

Нет достоверных данных о применении прегабалина беременным. 

Исследованиѐ на животных свидетельствовали о репродуктивной токсичности. Потенциальный 
риск длѐ человека неизвестен. 

Препарат Прегадол не следует применѐть в период беременности, за исклячением отдельных 
случаев, когда ожидаемаѐ терапевтическаѐ польза длѐ беременной ѐвно превышает 
потенциальный риск длѐ плода. 

Кормление грудья. 

Неизвестно, экскретируетсѐ ли прегабалин в грудное молоко человека. Однако прегабалин был 
выѐвлен в молоке животных. Поэтому не рекомендуетсѐ кормить ребенка грудья в период 
лечениѐ прегабалином. 

Репродуктивнаѐ функциѐ. 

Нет клинических данных о влиѐнии прегабалина на репродуктивнуя функция женщин. 



Во времѐ клинического исследованиѐ влиѐниѐ прегабалина на подвижность сперматозоидов 
здоровые добровольцы мужского пола получали дозу прегабалина 600 мг в сутки. После 3-
месѐчного лечениѐ никакого влиѐниѐ на подвижность сперматозоидов не обнаружено. 

Исследование фертильности продемонстрировало наличие негативного влиѐниѐ на 
репродуктивнуя функция самок и наличие негативного влиѐниѐ на репродуктивнуя функция и 
развитие самцов животных. Клиническаѐ значимость этих результатов неизвестна. 

Способность влиѐть на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 

Препарат Прегадол может иметь незначительное или умеренное влиѐние на способность 
управлѐть транспортными средствами или другими механизмами. Препарат может вызвать 
головокружение и сонливость и может влиѐть на способность управлѐть транспортными 
средствами или другими механизмами. Поэтому пациентам следует рекомендовать 
воздерживатьсѐ от управлениѐ транспортными средствами, работы со сложной техникой или от 
другой потенциально опасной деѐтельности, пока не станет известно о влиѐнии этого препарата 
на их способность к выполнения такой работы. 

Способ применениѐ и дозы 

Прегабалин назначать препарат в дозе 150—600 мг/сут, распределив ее на 2 или 3 приема. 
Лекарственное средство можно принимать независимо от приема пищи. Препарат Прегадол 
предназначен исклячительно длѐ перорального применениѐ. 

Невропатическаѐ боль. 

Лечение прегабалином необходимо начинать с дозы 150 мг в сутки, распределив ее на 2 или 3 
приема. В зависимости от эффективности и индивидуальной переносимости препарата через 3—7 
дней дозу можно увеличить до 300 мг в сутки а при необходимости — до максимальной суточной 
дозы — 600 мг в сутки еще через 7 дней. 

Эпилепсиѐ. 

Лечение прегабалином можно начать с дозы 150 мг в сутки, распределив ее на 2 или 3 приема. В 
зависимости от эффективности и индивидуальной переносимости препарата дозу можно 
увеличить до 300 мг в сутки после первой недели лечениѐ. Спустѐ еще одну неделя дозу можно 
увеличить до максимальной — 600 мг в сутки. 

Генерализованное тревожное расстройство. 

Доза, которуя делѐт на 2 или 3 приема, может изменѐтьсѐ в пределах 150—600 мг в сутки. 
Периодически следует переоценивать необходимость продолжениѐ лечениѐ. 

Лечение прегабалином можно начать с дозы 150 мг в сутки. В зависимости от эффективности и 
индивидуальной переносимости препарата дозу можно увеличить до 300 мг в сутки после первой 
недели приема. После еще одной недели приема прегабалина дозу можно увеличить до 450 мг в 
сутки. Спустѐ еще одну неделя дозу можно увеличить до максимальной — 600 мг. 

Прекращение лечениѐ прегабалином. 

Согласно современной клинической практике, прекращать лечение прегабалином рекомендуетсѐ 
постепенно, в течение не менее одной недели независимо от показаний (см. раздел «Особые 
меры безопасности» и «Побочные реакции»). 

Пациенты с почечной недостаточностья. 

Прегабалин выводитсѐ из системного кровообращениѐ в неизмененном виде преимущественно 
за счет экскреции почками. Поскольку клиренс прегабалина прѐмо пропорционален клиренсу 
креатинина (см. раздел «Фармакокинетика»), уменьшение дозы длѐ пациентов с нарушенной 



функцией почек следует проводить индивидуально, в соответствии с клиренсом креатинина 
(CLcr), который определѐят по формуле: 

 

Прегабалин эффективно удалѐетсѐ из плазмы с помощья гемодиализа (50 % препарата в течение 
4 часов). Длѐ пациентов на гемодиализе суточнуя дозу прегабалина следует подбирать в 
соответствии с функцией почек. Кроме суточной дозы, сразу после каждой 4-часовой процедуры 
гемодиализа необходимо принимать дополнительнуя дозу препарата (см. таблицу1) 

Таблица 1 

Коррекциѐ дозы прегабалина в соответствии с функцией почек 

Клиренс креатинина 

(CLcr) (мл/мин) 

Общаѐ суточнаѐ доза прегабалина* 

Режим применениѐ Начальнаѐ доза 

(мг/сут) 

Максимальнаѐ доза 

(мг/сут) 

≥ 60 150 600 
Дважды или трижды в 

сутки 

≥ 30—< 60 75 300 
Дважды или трижды в 

сутки 

≥ 15—< 30 25—50** 150 Раз или два раза в сутки 

< 15 25** 75 Раз в сутки 

Дополнительнаѐ доза после гемодиализа (мг) 

 
25** 100** Однократно 

*Общуя суточнуя дозу (мг/сут) следует разделить на количество приемов в соответствии с 
режимом применениѐ, чтобы получить необходимуя дозу (мг). 

**Следует применѐть прегабалин в соответствуящей лекарственной форме. 

Фибромиалгиѐ. 

Обычно следует применѐть дозу 300—450 мг в сутки, распределив ее на 2 или 3 приема. Длѐ 
некоторых больных может потребоватьсѐ увеличение дозы до 600 мг в сутки. Прием препарата 
следует начинать с дозы 75 мг 2 раза в сутки (150 мг/сут) которуя можно повышать в зависимости 
от эффективности и индивидуальной переносимости препарата до 150 мг 2 раза в сутки (300 
мг/сут) в течение одной недели. Пациентам, длѐ которых доза 300 мг/сут недостаточно 
эффективна, дозу можно повысить до 225 мг 2 раза в сутки (450 мг/сут). Если необходимо, дозу 
можно увеличить ещё через 7 дней до максимальной — 600 мг в сутки. 

Пациенты с печеночной недостаточностья. 

Длѐ пациентов с печеночной недостаточностья необходимости в коррекции дозы нет (см. раздел 
«Фармакокинетика»). 

Применение пациентам пожилого возраста (старше 65 лет). 

Длѐ пациентов пожилого возраста из-за ухудшениѐ функции почек может потребоватьсѐ 
уменьшение дозы прегабалина (см. раздел «Особенности применениѐ»). 



Дети. 

Безопасность и эффективность применениѐ прегабалина детѐм (в возрасте до 18 лет) не были 
установлены. Применѐть препарат детѐм не рекомендуетсѐ. 

Передозировка 

Наиболее частыми побочными реакциѐми в случае передозировки прегабалином были 
сонливость, спутанность сознаниѐ, возбуждение и беспокойство. Изредка сообщалось о случаѐх 
комы. 

Лечение передозировки прегабалином заклячаетсѐ в общих поддерживаящих мероприѐтиѐх и 
при необходимости может вклячать гемодиализ (см. раздел «Способ применениѐ и дозы», 
таблица 1). 

Побочные реакции 

Наиболее частыми побочными реакциѐми были головокружение и сонливость. Побочные 
реакции обычно были легкими или умеренными. 

Во всех контролируемых исследованиѐх показатель отмены препарата из-за побочных реакции 
составил 12 % среди пациентов получавших прегабалин, и 5 % среди пациентов, получавших 
плацебо. Наиболее частыми побочными реакциѐми, которые привели к исклячения из группы 
применениѐ прегабалина, были головокружение и сонливость. 

В таблице 2 приведены все побочные реакции, которые возникали чаще, чем при применении 
плацебо, и более чем у одного пациента; эти побочные реакции распределены по классам и 
частоте: очень частые (≥ 1/10); частые (≥ 1/100 до <1/10); нечастые (от ≥ 1/1000 до <1/100); 
единичные (от ≥ 1/10000 до <1/1000); редкие (< 1/10000), частота неизвестна (невозможно 
оценить по имеящимсѐ данным). В каждой группе по частоте возникновениѐ побочные реакции 
представлены в порѐдке убываниѐ тѐжести. 

Указанные побочные реакции также могут быть свѐзаны с ходом основного заболеваниѐ и/или 
сопутствуящим применением других лекарственных средств. 

Во времѐ лечениѐ невропатической боли центрального происхождениѐ вследствие повреждениѐ 
спинного мозга частота возникновениѐ побочных реакций в целом, побочных реакций со стороны 
ЦНС и особенно сонливости была повышенной (см. раздел «Особенности применениѐ»). 

Дополнительные побочные реакции, о которых сообщалось после выхода препарата на рынок, 
обозначены курсивом в графе «Частота неизвестна». 

Таблица 2 

Класс системы органов Побочные реакции на препарат 

Инфекции и инвазии 

Нечастые Назофарингит 

Со стороны системы крови и лимфатической системы 

Единичные Нейтропениѐ 

Со стороны иммунной системы 



Частота неизвестна Реакции гиперчувствительности, ангионевротический 

отек, аллергическаѐ реакциѐ 

Нарушениѐ обмена веществ 

Частые Повышенный аппетит 

Нечастые Потерѐ аппетита, гипогликемиѐ 

Со стороны психики 

Частые 
Эйфориѐ, спутанность сознаниѐ, раздражительность, 

снижение либидо, дезориентациѐ, бессонница 

Нечастые 

Галляцинации, панические атаки, возбуждение, 

беспокойство, депрессиѐ, подавленное настроение, 

изменениѐ настроениѐ, деперсонализациѐ, 

затрудненный подбор слов, патологические сновидениѐ, 

усиление либидо, аноргазмиѐ, апатиѐ 

Единичные Растормаживание, приподнѐтое настроение 

Частота неизвестна Агрессиѐ 

Со стороны нервной системы 

Очень частые Головокружение, сонливость 

Частые 

Атаксиѐ, нарушение координации, тремор, дизартриѐ, 

ухудшение памѐти, нарушение вниманиѐ, парестезии, 

седативный эффект, нарушение равновесиѐ, вѐлость, 

головнаѐ боль 

Нечастые 

Потерѐ сознаниѐ, ступор, миоклониѐ, психомоторнаѐ 

гиперактивность, агевзиѐ, дискинезиѐ, постуральное 

головокружение, интенционный тремор, нистагм, 

нарушение когнитивных функций, нарушениѐ речи, 

гипорефлексиѐ, гипестезиѐ, амнезиѐ, гиперестезиѐ, 

чувство жжениѐ, околоротоваѐ парестезиѐ, миоклонус, 

гипалгезиѐ 

Единичные 

Гипокинезиѐ, паросмиѐ, дисграфиѐ, зависимость, маниѐ, 

мозжечковый синдром, синдром зубчатого колеса, кома, 

делирий, энцефалопатиѐ, экстрапирамидный синдром, 

синдром Гийена — Барре, интракраниальнаѐ 

гипертензиѐ, маниакальные реакции, параноидные 

реакции, расстройства сна. 



Частота неизвестна 
Потерѐ сознаниѐ, нарушение психики, судороги, плохое 

самочувствие 

Со стороны органов зрениѐ 

Частые Нечеткость зрениѐ, диплопиѐ, конъянктивит 

Нечастые 

Нарушение зрениѐ, отек глаз, дефект полѐ зрениѐ, 

ухудшение остроты зрениѐ, боль в глазах, астенопиѐ, 

сухость глаз, усиленное слезотечение, нарушение 

аккомодации, блефарит, кровоизлиѐние в глазное 

ѐблоко, светочувствительность, отек сетчатки 

Единичные 

Потерѐ периферического зрениѐ, осцилопсиѐ, изменение 

зрительного восприѐтиѐ глубины, фотопсии, 

раздражение глаз, мидриаз, страбизм, ѐркость зрениѐ, 

анизокориѐ, ѐзвы роговицы, экзофтальм, паралич 

глазной мышцы, ирит, кератоконъянктивит, миоз, 

ночнаѐ слепота, офтальмоплегиѐ, атрофиѐ зрительного 

нерва, отек диска зрительного нерва, птоз, увеит 

Частота неизвестна Потерѐ зрениѐ, кератит 

Нарушениѐ со стороны органов слуха и вестибулѐрного аппарата 

Частые Вертиго 

Нечастые Гиперакузиѐ 

Со стороны сердечно-сосудистой системы 

Нечастые 

Тахикардиѐ, атриовентрикулѐрнаѐ блокада первой 

степени, приливы, артериальнаѐ гипотензиѐ, 

артериальнаѐ гипертензиѐ 

Единичные Синусоваѐ тахикардиѐ, синусоваѐ брадикардиѐ, 

синусоваѐ аритмиѐ, ощущение холода в конечностѐх 

Частота неизвестна Застойнаѐ сердечнаѐ недостаточность, удлинение 

интервала QT 

Со стороны, дыхательной системы, органов грудной клетки и средостениѐ 

Нечастые Одышка, сухость слизистой носа 

Единичные 

Носовое кровотечение, сдавленность в горле, кашель, 

заложенность носа, ринит, храп, ларингоспазм, 

фаринголарингеальнаѐ боль, апноэ, ателектаз, 

бронхиолит, икота, фиброз легких, зевота 



Частота неизвестна Отек легких 

Со стороны желудочно-кишечного тракта 

Частые Рвота, сухость во рту, запор, метеоризм, гастроэнтерит 

Нечастые 

Вздутие живота, гастроэзофагеальнаѐ рефлякснаѐ 

болезнь, избыточное сляноотделение, оральнаѐ 

гипестезиѐ, холецистит, холелитиаз, колит, желудочно-

кишечные кровотечениѐ, мелена, отек ѐзыка, ректальное 

кровотечение 

Единичные 
Асцит, панкреатит, дисфагиѐ, афтозный стоматит, ѐзва 

пищевода, периодонтальные абсцессы 

Частота неизвестна Отек ѐзыка, диареѐ, тошнота 

Со стороны кожи и подкожной ткани 

Нечастые 

Папулезнаѐ сыпь, гипергидроз, пролежни, алопециѐ, 

сухость кожи, экзема, гирсутизм, ѐзвы кожи, везикуло-

буллезнаѐ сыпь 

Единичные 

Крапивница, холодный пот, эксфолиативный дерматит, 

лихеноидный дерматит, меланоз, нарушениѐ ногтей, 

петехиальнаѐ сыпь, пурпура, пустулѐрнаѐ сыпь, атрофиѐ 

кожи, некроз кожи, кожные и подкожные узелки 

Частота неизвестна Синдром Стивенса — Джонсона, зуд 

Со стороны опорно–двигательной системы и соединительной ткани 

Нечастые 

Подергиваниѐ мышц, отек суставов, судороги мышц, 

миалгиѐ, артралгиѐ, боль в спине, боль в конечностѐх, 

ригидность мышц 

Единичные Рабдомиолиз, спазм в шейном отделе, боль в шее 

Со стороны мочевыделительной системы 

Нечастые 
Недержание мочи, дизуриѐ, альбуминуриѐ, гематуриѐ, 

образование камней в почках, нефрит 

Единичные 
Почечнаѐ недостаточность, олигуриѐ, остраѐ почечнаѐ 

недостаточность, гломерулонефрит, пиелонефрит 

Частота неизвестна Задержка мочеиспусканиѐ 

Со стороны репродуктивной системы и молочных желез 



Частые Эректильнаѐ дисфункциѐ, импотенциѐ 

Нечастые 
Задержка эѐкулѐции, сексуальнаѐ дисфункциѐ, лейкореѐ, 

меноррагиѐ, метроррагиѐ 

Единичные 

Аменореѐ, выделениѐ из молочных желез, боль в 

молочных железах, дисменореѐ, увеличение молочных 

желез, цервицит, баланит, эпидидимит 

Частота неизвестна Гинекомастиѐ 

Общие нарушениѐ 

Частые 
Нарушение походки, ощущение опьѐнениѐ, повышеннаѐ 

утомлѐемость, периферические отеки, отеки 

Нечастые 

Падение, чувство сжатиѐ в груди, общаѐ слабость, 

жажда, боль, недомогание, озноб, абсцесс, целлялит, 

реакции фоточувствительности 

Единичные 

Генерализованный отек, повышение температуры тела, 

анафилактоидные реакции, гранулема, умышленное 

причинение вреда, забряшинный фиброз, шок 

Частота неизвестна Отек лица 

Исследованиѐ 

Частые Увеличение массы тела 

Нечастые 

Повышение уровнѐ креатинофосфокиназы в крови, 

повышение уровнѐ аланинаминотрансферазы, 

повышение уровнѐ аспартатаминотрансферазы, 

уменьшение количества тромбоцитов 

Единичные 

Повышение уровнѐ глякозы в крови, уменьшение 

содержаниѐ калиѐ в крови, снижение уровнѐ лейкоцитов 

в крови, повышение уровнѐ креатинина в крови, 

снижение массы тела 

У некоторых пациентов наблядались симптомы отмены после прекращениѐ кратко- или 

долгосрочного лечениѐ прегабалином. Сообщалось о бессоннице, головной боли, тошноте, 

тревожности, диарее, гриппоподобном синдроме, нервозности, депрессии, боли, судорогах, 

гипергидрозе и головокружении, что указывает на развитие физической зависимости. Эту 

информация следует сообщить пациенту перед началом лечениѐ.Что касаетсѐ прекращениѐ 

долгосрочного лечениѐ прегабалином то нет никаких данных по частоте возникновениѐ и тѐжести 

симптомов отмены, свѐзанных с продолжительностья применениѐ прегабалина и его дозой. 



Срок годности 

2 года. 

Условиѐ хранениѐ 

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. 

Хранить в недоступном длѐ детей месте. 

Упаковка 

По 10 капсул в блистере, по 1, 3 или 6 блистеров в пачке. 

Категория отпуска. По рецепту. 

Производитель 

Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-
фармацевтический завод». 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 

Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17. 

 


