
ІНСТРУКЦІЯ 

длѐ медичного застосуваннѐ препарату 

Цитимакс-Дарница 

 

Склад 

діюча речовина: citicoline; 

1 мл розчину містить цитиколіну натрія у перерахуванні на цитиколін 250 мг; 

1 ампула (2 мл) містить цитиколіну натрія у перерахуванні на цитиколін 500 мг; 

1 ампула (4 мл) містить цитиколіну натрія у перерахуванні на цитиколін 1000 мг; 

допоміжні речовини: кислота хлористоводнева розведена або натрія гідроксид, вода длѐ ін’юкцій. 

Лікарська форма 

Розчин длѐ ін’юкцій. 

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина. 

Фармакотерапевтична група 

Психостимуляячі та ноотропні засоби. Код АТХ N06В Х06. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Діяча речовина препарату – цитиколін – стимуляю біосинтез структурних фосфоліпідів у мембрані 
нейронів, що сприѐю покращення функцій мембран, у тому числі функціонування іонообмінних 
насосів і нейрорецепторів. Завдѐки стабілізуячій дії на мембрану виѐвлѐю протинабрѐкові 
властивості, тому зменшую набрѐк мозку. Результати досліджень показали, що цитиколін пригнічую 
діѐльність деѐких фосфоліпаз, перешкоджаю залишковому виникнення вільних радикалів, 
попереджаю пошкодженнѐ мембранних систем та забезпечую збереженнѐ захисної 
антиоксидантної системи. Також зменшую об’юм пошкодженої тканини, попереджаячи загибель 
клітин, діячи на механізми апоптозу, і поліпшую холінергічну передачу. 

Завдѐки своїм властивостѐм цитиколін: 

 чинить профілактичну нейропротекторну дія при вогнищевих інсультах мозку; 
 сприѐю швидкій функціональній реабілітації паціюнтів при гострих порушеннѐх мозкового 

кровообігу, зменшуячи ішемічне пошкодженнѐ тканин мозку, що підтверджуютьсѐ 
результатами рентгенологічних досліджень; 

 скорочую тривалість відновного періоду і зменшую інтенсивність посттравматичного 
синдрому при черепно-мозкових травмах; 

 сприѐю підвищення рівнѐ мозкової діѐльності, знижую рівень амнезії, поліпшую стан при 
когнітивних, сенситивних і моторних розладах, що спостерігаятьсѐ при ішемії мозку. 

Фармакокінетика. 

Післѐ введеннѐ препарату спостерігаютьсѐ значне підвищеннѐ рівнѐ холінів у плазмі крові. 



Препарат метаболізуютьсѐ у кишечнику та печінці з утвореннѐм холіну та цитидину. Післѐ введеннѐ 
цитиколін засвояютьсѐ тканинами мозку, при цьому холіни діять на фосфоліпіди, цитидин – на 
цитидинові нуклеоїди та нуклеїнові кислоти. Цитиколін швидко досѐгаю тканин мозку і активно 
вбудовуютьсѐ у мембрани клітин, цитоплазму і мітохондрії, активуячи діѐльність фосфоліпідів. 

Лише незначна кількість введеного препарату виводитьсѐ із сечея і калом (менше 3 %) та 
приблизно 12 % – через дихальні шлѐхи. Виведеннѐ препарату з сечея та через дихальні шлѐхи 
маю дві фази: перша фаза – швидке виведеннѐ (із сечея – протѐгом перших 36 годин, через 
дихальні шлѐхи – протѐгом перших 15 годин), друга фаза – повільне виведеннѐ. Основна ж 
частина цитиколіну залучаютьсѐ до процесів метаболізму. 

Показаннѐ 

 Гостра фаза порушень мозкового кровообігу та лікуваннѐ їх наслідків. 
 Черепно-мозкова травма та її наслідки. 
 Неврологічні розлади (когнітивні, сенситивні, моторні), спричинені церебральноя 

патологіюя дегенеративного та судинного походженнѐ. 

Протипоказаннѐ 

 Підвищена чутливість до діячої речовини або до інших компонентів препарату. 
 Підвищений тонус парасимпатичної нервової системи. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

При одночасному застосуванні цитиколіну та леводопи посиляютьсѐ ефект останньої. 

Препарат не слід призначати одночасно з лікарськими засобами, що містѐть меклофеноксат. 

Особливості застосуваннѐ. 

Препарат слід застосовувати одразу післѐ відкриттѐ ампули. Ампула призначена тільки длѐ 
одноразового застосуваннѐ. Залишки препарату слід знищити. 

У разі стійкого внутрішньочерепного крововиливу не слід перевищувати дозу цитиколіну 1000 мг 
на добу та швидкість внутрішньовенного вливаннѐ 30 крапель на хвилину. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Немаю достатніх даних щодо застосуваннѐ препарату вагітним жінкам. Невідомо, чи проникаю 
цитиколін у грудне молоко. У період вагітності або годуваннѐ груддя препарат застосовувати у 
разі, коли очікувана користь длѐ матері переважаю потенційний ризик длѐ плода. 

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

В окремих випадках деѐкі побічні реакції з боку центральної нервової системи можуть впливати на 
здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами. 

Спосіб застосуваннѐ та дози 

Препарат застосовуять внутрішньовенно або внутрішньом’ѐзово. У разі внутрішньовенного 
введеннѐ препарат слід застосовувати у формі повільної внутрішньовенної ін’юкції (протѐгом 3-5 
хвилин залежно від дози, що вводитьсѐ) або краплинного внутрішньовенного вливаннѐ (40-60 
крапель на хвилину). 

Рекомендована доза длѐ дорослих становить 500-2000 мг на добу. Максимальна добова доза – 
2000 мг. 



У перші 2 тижні препарат застосовуять у дозі 500-1000 мг 2 рази на добу внутрішньовенно, у 
подальшому – по 500-1000 мг 2 рази на добу внутрішньом’ѐзово. 

При гострих та невідкладних станах максимальний терапевтичний ефект досѐгаютьсѐ при 
призначенні препарату у перші 24 години. 

Рекомендована тривалість лікуваннѐ, при ѐкій спостерігаютьсѐ максимальний терапевтичний 
ефект, – 12 тижнів. У разі необхідності лікуваннѐ продовжувати цитиколіном у лікарській формі 
длѐ перорального застосуваннѐ. 

Паціюнтам літнього віку корекціѐ дози не потрібна. 

Дози препарату та термін лікуваннѐ залежать від тѐжкості уражень мозку та встановляятьсѐ 
лікарем індивідуально. 

Діти. 

Немаю достатніх даних щодо застосуваннѐ цитиколіну дітѐм. Препарат застосовуять у разі 
нагальної потреби, коли очікувана користь від застосуваннѐ перевищую можливий ризик. 

Передозуваннѐ 

Немаю даних щодо випадків передозуваннѐ препаратом. 

Побічні реакції 

З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензіѐ, артеріальна гіпотензіѐ, тахікардіѐ. 

З боку нервової системи та психіки: сильний головний біль, запамороченнѐ, галяцинації. 

З боку дихальної системи: диспное. 

З боку травного тракту: нудота, бляваннѐ, діареѐ. 

З боку імунної системи, шкіри та підшкірної клітковини: реакції гіперчутливості у тому числі 
висипаннѐ, пурпура, свербіж, ангіоневротичний набрѐк, анафілактичний шок. 

Загальні розлади: озноб, набрѐки, підвищеннѐ температури тіла, підвищена пітливість, зміни у 
місці введеннѐ. 

Термін придатності 

2 роки. 

Умови зберіганнѐ 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. 

Зберігати у недоступному длѐ дітей місці. 

Несумісність 

Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами в одній юмкості.  

Упаковка 

По 2 мл (500 мг) або по 4 мл (1000 мг) в ампулі; по 3 ампули у контурній чарунковій упаковці; по 1 
контурній чарунковій упаковці в пачці; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній 
чарунковій упаковці в пачці; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові 
упаковки в пачці. 



Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробник 

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарницѐ». 

Місцезнаходженнѐ виробника та адреса місцѐ провадженнѐ його діѐльності 

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

ЦИТИМАКС-ДАРНИЦА 

(CITIMAX-DARNITSA) 

Состав 

действующее вещество: citicoline; 

1 мл раствора содержит цитиколина натриѐ в пересчете на цитиколин 250 мг; 

1 ампула (2 мл) содержит цитиколина натриѐ в пересчете на цитиколин 500 мг; 

1 ампула (4 мл) содержит цитиколина натриѐ в пересчете на цитиколин 1000 мг; 

вспомогательные вещества: кислота хлористоводороднаѐ разведеннаѐ или натриѐ гидроксид, 
вода длѐ инъекций. 

Лекарственная форма. Раствор длѐ инъекций. 

Основные физико-химические свойства: прозрачнаѐ бесцветнаѐ или слегка желтоватаѐ жидкость. 

Фармакотерапевтическая группа. 

Психостимулируящие и ноотропные средства. Код АТХ N06В Х06. 

Фармакологические свойства. 

Фармакодинамика. 

Действуящее вещество препарата – цитиколин – стимулирует биосинтез структурных 
фосфолипидов мембран нейронов, способствует улучшения функций мембран, в том числе 
функционирования ионообменных насосов и нейрорецепторов. Благодарѐ стабилизируящему 
действия на мембрану проѐвлѐет противоотечные свойства, поэтому уменьшает отек мозга. 
Результаты исследований показали, что цитиколин подавлѐет деѐтельность некоторых 
фосфолипаз, препѐтствует остаточному возникновения свободных радикалов, предупреждает 
повреждение мембранных систем и обеспечивает сохранение защитной антиоксидантной 
системы. Также цитиколин уменьшает объем поврежденной ткани, предупреждаѐ гибель клеток, 
действуѐ на механизмы апоптоза, и улучшает холинергическуя передачу. 

Благодарѐ своим свойствам цитиколин: 

оказывает профилактическое нейропротекторное действие при очаговых инсультах мозга; 

способствует быстрой функциональной реабилитации пациентов при острых нарушениѐх 
мозгового кровообращениѐ, уменьшаѐ ишемическое повреждение тканей мозга, что 
подтверждаетсѐ результатами рентгенологических исследований; 



сокращает продолжительность восстановительного периода и уменьшает интенсивность 
посттравматического синдрома при черепно-мозговых травмах; 

способствует повышения уровнѐ мозговой деѐтельности, снижает уровень амнезии, улучшает 
состоѐние при когнитивных, сенситивных и моторных расстройствах, наблядаящихсѐ при ишемии 
мозга. 

Фармакокинетика. 

После введениѐ препарата наблядаетсѐ значительное повышение уровнѐ холина в плазме крови. 

Препарат метаболизируетсѐ в кишечнике и печени с образованием холина и цитидина. После 
введениѐ цитиколин усваиваетсѐ тканѐми мозга, при этом холины действуят на фосфолипиды, 
цитидин – на цитидиновые нуклеоиды и нуклеиновые кислоты. Цитиколин быстро достигает 
тканей мозга и активно встраиваетсѐ в мембраны клеток, цитоплазму и митохондрии, активируѐ 
деѐтельность фосфолипидов. 

Лишь незначительное количество введенного препарата выводитсѐ с мочой и калом (менее 3 %) и 
примерно 12 % – через дыхательные пути. Выведение с мочой и через дыхательные пути имеет 
две фазы: перваѐ фаза – быстрое выведение (с мочой – в течение первых 36 часов, через 
дыхательные пути – в течение первых 15 часов), втораѐ фаза – медленное выведение. Основнаѐ 
же часть цитиколина вовлекаетсѐ в процессы метаболизма. 

Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

 Остраѐ фаза нарушений мозгового кровообращениѐ и лечение их последствий. 
 Черепно-мозговаѐ травма и ее последствиѐ. 
 Неврологические расстройства (когнитивные, сенситивные, моторные), вызванные 

церебральной патологией дегенеративного и сосудистого происхождениѐ. 

Противопоказаниѐ 

 Повышеннаѐ чувствительность к действуящему веществу или к другим компонентам 
препарата. 

 Повышенный тонус парасимпатической нервной системы. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 

При одновременном применении цитиколина и леводопы усиливаетсѐ эффект последней. 

Препарат не следует назначать одновременно с лекарственными средствами, содержащими 
меклофеноксат. 

Особенности применениѐ. 

Препарат следует применѐть сразу после открытиѐ ампулы. Ампула предназначена только длѐ 
однократного применениѐ. Остатки препарата следует уничтожить. 

В случае устойчивого внутричерепного кровоизлиѐниѐ не следует превышать дозу цитиколина 
1000 мг в сутки и скорость внутривенного вливаниѐ 30 капель в минуту. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

Нет достаточных данных относительно применениѐ цитиколина беременным женщинам. 
Неизвестно, проникает ли цитиколин в грудное молоко. В период беременности или кормлениѐ 
грудья препарат применѐть в случае, когда ожидаемаѐ польза длѐ матери превышает 
потенциальный риск длѐ плода. 



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

В отдельных случаѐх некоторые побочные реакции со стороны центральной нервной системы 
могут влиѐть на способность управлѐть автотранспортом и другими механизмами. 

Способ применения и дозы. 

Препарат применѐят внутривенно или внутримышечно. В случае внутривенного введениѐ 
препарат следует применѐть в форме медленной внутривенной инъекции (в течение 3-5 минут в 
зависимости от вводимой дозы) или капельного внутривенного вливаниѐ (40-60 капель в минуту). 

Рекомендуемаѐ доза длѐ взрослых составлѐет 500-2000 мг в сутки. Максимальнаѐ суточнаѐ доза – 
2000 мг. 

В первые 2 недели препарат применѐят в дозе 500-1000 мг 2 раза в сутки внутривенно, в 
дальнейшем –500-1000 мг 2 раза в сутки внутримышечно. 

При острых и неотложных состоѐниѐх максимальный терапевтический эффект достигаетсѐ при 
назначении препарата в первые 24 часа. 

Рекомендуемаѐ длительность лечениѐ, при котором наблядаетсѐ максимальный 
терапевтический эффект, – 12 недель. В случае необходимости лечение продолжать цитиколином 
в лекарственной форме длѐ перорального применениѐ. 

Пациентам пожилого возраста коррекциѐ дозы не требуетсѐ. 

Дозы препарата и продолжительность лечениѐ зависѐт от тѐжести поражений мозга и 
устанавливаятсѐ индивидуально. 

Дети. 

Нет достаточных данных относительно применениѐ цитиколина детѐм. Препарат применѐть в 
случае необходимости, когда ожидаемаѐ польза от применениѐ превышает потенциальный риск. 

Передозировка 

Нет данных относительно случав передозировки препаратом. 

Побочные реакции 

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальнаѐ гипертензиѐ, артериальнаѐ гипотензиѐ, 
тахикардиѐ. 

Со стороны нервной системы и психики: сильнаѐ головнаѐ боль, головокружение, галляцинации. 

Со стороны дыхательной системы: диспноэ. 

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диареѐ. 

Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, 
в том числе высыпаниѐ, пурпура, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок. 

Общие расстройства: озноб, отек, повышение температуры тела, повышеннаѐ потливость, 
изменениѐ в месте введениѐ. 

Срок годности 

2 года. 



Условиѐ хранениѐ 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. 

Хранить в недоступном длѐ детей месте 

Несовместимость. 

Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одной емкости. 

Упаковка 

По 2 мл (500 мг) или по 4 мл (1000 мг) в ампуле; по 3 ампулы в контурной ѐчейковой упаковке; по 
1 контурной ѐчейковой упаковке в пачке; по 5 ампул в контурной ѐчейковой упаковке; по 1 
контурной ѐчейковой упаковке в пачке; по 5 ампул в контурной ѐчейковой упаковке; по 2 
контурные ѐчейковые упаковки в пачке. 

Категория отпуска. По рецепту. 

Производитель 

ЧАО «Фармацевтическаѐ фирма «Дарница». 

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Украина, 
02093, г. Киев, ул. Бориспольскаѐ, 13. 


