
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу 

Орнизол 

Склад 

діюча речовина: ornidazolе; 

1 мл розчину містить орнідазол - 5 мг; 

допоміжні речовини: натрія хлорид, вода длѐ ін’юкцій. 

Лікарська форма 

Розчин длѐ інфузій. 

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або світло-жовта рідина. 

Фармакотерапевтична група 

Антибактеріальні засоби. Похідні імідазолу. 

Код ATХ J01X D03. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Механізм дії орнідазолу пов’ѐзаний з порушеннѐм структури ДНК у чутливих до нього 
мікроорганізмів. Орнідазол активний щодо Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia 
lamblia (Giardia intestinalis), а також деѐких анаеробних бактерій, таких ѐк Bacteroides, 
Fusobacterium spp.; анаеробних грампозитивних бактерій: Clostridium spp., чуттювих 
штамів Eubacterium spp.; анаеробних грампозитивних коків:Peptococcus spp., Peptostreptococcus 
spp. 

Легко проникаю у мікробну клітину і, зв’ѐзуячись з ДНК, порушую процес реплікації. 

Фармакокінетика. 

Орнідазол добре проникаю крізь гематоенцефалічний та плацентарний бар’юри, надходить у 
спинномозкову рідину, жовч; проникаю у грудне молоко. При внутрішньовенному введенні у дозі 
15 мг/кг та при подальшому введенні у дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла кожні 6 годин рівноважна 
концентраціѐ становить 18-26 мкг/мл. В організмі метаболізуютьсѐ приблизно 30-60 % препарату 
шлѐхом гідроксиляваннѐ, окисненнѐ та глякуруваннѐ.   

Виведення. Орнідазол екскретуютьсѐ переважно з сечея (60-80 %) майже 20 % – у незміненому 
виглѐді, 6-15 % – з калом. 

Показаннѐ 

Парентеральне введеннѐ препарату показане у випадках гострої та тѐжкої інфекції або коли 
пероральне застосуваннѐ неможливе при таких захворяваннѐх і станах: 

 анаеробні системні інфекції, спричинені чутливоя до орнідазолу мікрофлороя: 
септицеміѐ, менінгіти, перитоніти, післѐопераційні ранові інфекції, післѐпологовий сепсис, 
септичний аборт та ендометрит; 

 профілактика інфекцій, спричинених анаеробними бактеріѐми, при хірургічних втручаннѐх 
(особливо при операціѐх на ободовій та прѐмій кишці), при гінекологічних операціѐх; 



 амебна дизентеріѐ з тѐжким перебігом, всі позакишкові форми амебіазу, лѐмбліоз, абсцес 
печінки. 

Протипоказаннѐ 

Гіперчутливість до компонентів препарату або до інших похідних нітроімідазолу. Хворі з 
ураженнѐм ЦНС, епілепсіѐ, розсіѐний склероз, хронічний алкоголізм. Порушеннѐ кровообігу, 
патологічні ураженнѐ крові або інші гематологічні аномалії. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

На відміну від інших похідних нітроімідазолу, орнідазол не пригнічую альдегіддегідрогеназу і тому 
сумісний з алкоголем. Проте орнідазол посиляю дія пероральних антикоагулѐнтів кумаринового 
рѐду (варфарину), що вимагаю відповідної корекції їх дозуваннѐ. 

Орнідазол пролонгую міорелаксуячу дія векуронія броміду. 

Сумісне застосуваннѐ фенобарбіталу та інших індукторів ферментів знижую період циркулѐції 
орнідазолу в сироватці крові, у той час ѐк інгібітори ферментів (наприклад, циметидин) 
підвищуять. 

Особливості застосуваннѐ 

При перевищенні рекомендованих доз ю певний ризик виникненнѐ побічних ефектів у дітей, у 
хворих з ураженнѐми печінки, хворих, ѐкі зловживаять алкоголем. При застосуванні високих доз 
орнідазолу та у випадку лікуваннѐ понад 10 днів рекомендуютьсѐ проводити клінічний та 
лабораторний моніторинг. 

В осіб при наѐвності в анамнезі порушень зі сторони крові рекомендуютьсѐ контроль за 
лейкоцитами, особливо при проведенні повторних курсів лікуваннѐ. 

Посиленнѐ порушень з боку центральної або периферичної нервової системи можуть 
спостерігатисѐ у період проведеннѐ лікуваннѐ орнідазолом. У випадку периферичної нейропатії, 
порушень координації рухів (атаксії), запамороченнѐ або затьмареннѐ свідомості слід припинити 
лікуваннѐ. 

Може спостерігатисѐ загостреннѐ кандидомікозу, ѐке вимагатиме відповідного лікуваннѐ. 

У випадку проведеннѐ гемодіалізу необхідно враховувати зменшеннѐ періоду напіввиведеннѐ та 
призначати додаткові дози препарату до або післѐ гемодіалізу. 

Концентрація солей літія, креатиніну та концентрація електролітів необхідно контролявати під 
час застосуваннѐ терапії літіюм. 

Ефект інших лікарських засобів може бути підвищено або послаблено під час лікуваннѐ 
орнідазолом. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Орнізол® протипоказаний у І триместрі вагітності. У ІІ і ІІІ триместрах препарат призначати тільки за 
абсолятними показаннѐми. При необхідності застосуваннѐ препарату слід припинити годуваннѐ 
груддя. 

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

При застосуванні орнідазолу можливі такі проѐви ѐк сонливість, ригідність м’ѐзів, запамороченнѐ, 
тремор, судоми, послабленнѐ координації, тимчасова втрата свідомості. Можливість таких проѐвів 
необхідно враховувати длѐ паціюнтів, ѐкі керуять автотранспортом або працяять з іншими 
механізмами. 



Спосіб застосуваннѐ та дози 

Дозуваннѐ та термін лікуваннѐ визначаю лікар залежно від характеру захворяваннѐ, схем 
лікуваннѐ. 

Препарат слід вводити внутрішньовенно протѐгом 15-30 хвилин. 

При анаеробних системних інфекціях призначати внутрішньовенне введеннѐ у дозі 500-1000 мг – 
початкова доза, потім по 500 мг кожні 12 годин або 1000 мг кожні 24 години протѐгом 5-10 днів 
(ступенева доза). Післѐ того, ѐк стан паціюнта стабілізувавсѐ, слід перейти на пероральний прийом 
орнідазолу (наприклад, таблетки по 500 мг, по 1 таблетці кожні 12 годин). 

Дітѐм віком до 12 років з масоя тіла більше 6 кг добову дозу призначати з розрахунку 20 мг/кг 
маси тіла, розподілену на 2 введеннѐ протѐгом 5-10 діб. 

Для профілактики інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями при хірургічних 
втручаннях дорослим та дітѐм віком від 12 років орнідазол призначати у дозі 500-1000 мг за 30 
хвилин перед оперативним втручаннѐм. 

Длѐ профілактики змішаних інфекцій орнідазол слід застосовувати разом з аміноглікозидами, 
пеніциліном або цефалоспоринами. Вводити препарати слід окремо.   

Амебна дизентерія з тяжким перебігом, усі позакишкові форми амебіазу, лямбліоз, абсцес 
печінки – длѐ дорослих і дітей віком від 12 років перше введеннѐ становить 500-1000 мг, далі – 500 
мг кожні 12 годин протѐгом 3-6 діб. 

Дітѐм віком до 12 років з масоя тіла більше 6 кг добову дозу призначати з розрахунку 20-30 мг/кг 
маси тіла, розподілені на 2 введеннѐ. Курс лікуваннѐ визначаю лікар залежно від характеру 
захворяваннѐ. 

При порушенні функції нирок подовжувати інтервал між введеннѐми або знижувати разову і 
добову дозу препарату. 

Діти. 

Орнізол® не призначати дітѐм з масоя тіла менше 6 кг. 

Передозуваннѐ 

Симптоми: нудота, бляваннѐ, анорексіѐ, можливе посиленнѐ симптомів інших побічних реакцій. 

Лікування: специфічний антидот невідомий; у разі виникненнѐ судом слід застосовувати діазепам. 
Терапіѐ симптоматична. 

Побічні реакції 

З боку крові та лімфатичної системи: проѐви впливу на кістковий мозок, помірна лейкопеніѐ, 
нейтропеніѐ. 

З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, вклячаячи анафілактичний шок, 
ангіоневротичний набрѐк. 

З боку шкіри та підшкірної клітковини: шкірні висипаннѐ, кропив’ѐнка, гіпереміѐ шкіри, свербіж. 

З боку нервової системи: запамороченнѐ, сонливість, головний біль, тремор, ригідність м’ѐзів, 
порушеннѐ координації, атаксіѐ, судоми, тимчасова втрата свідомості, сплутаність свідомості, 
ознаки сенсорної або змішаної периферичної нейропатії, збудженнѐ. 

З боку шлунково-кишкового тракту: порушеннѐ смаку, металевий присмак у роті, сухість у роті, 
обкладеність ѐзика, нудота, бляваннѐ, диспепсіѐ, відчуттѐ тѐжкості і болячості в епігастральній 
ділѐнці. 



З боку печінки та жовчовивідних шляхів: гепатотоксичність, зміни печінкових функціональних 
проб. 

Загальні розлади та зміни у місці введення: підвищеннѐ температури тіла, озноб, загальна 
слабкість, підвищена втомляваність, задишка, зміни y місці введеннѐ, вклячаячи біль, 
почервоніннѐ, відчуттѐ печіннѐ y місці введеннѐ. 

Інші: потемніннѐ кольору сечі, серцево-судинні розлади, у т.ч. зниженнѐ артеріального тиску. 

Термін придатності 

2 роки. 

Умови зберіганнѐ 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 0С. 

Зберігати у недоступному длѐ дітей місці. 

Несумісність 

При введенні препарат не змішувати з іншими ін’юкційними розчинами. 

Упаковка 

По 100 мл у склѐних плѐшках, з гумовоя пробкоя, закритих алямініювим ковпачком. 

По 1 плѐшці в пачці. 

Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробник 

1. ТОВ фірма «Новофарм-Біосинтез». 

2. ПАТ «Галичфарм». 

Місцезнаходження виробника та його адреса провадження діяльності. 

1. Україна, 11700, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 38. 

2. Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8. 

Заѐвник 

ПАТ «Галичфарм». 

Місцезнаходженнѐ заѐвника 

Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

ОРНИЗОЛ 

(ORNIZOLЕ®) 

Состав: 



действующее вещество: ornidazole; 

1 мл раствора содержит орнидазол - 5 мг; 

вспомогательные вещества: натриѐ хлорид, вода длѐ инъекций. 

Лекарственная форма. Раствор длѐ инфузий. 

Основные физико-химические свойства: прозрачнаѐ бесцветнаѐ или светло-желтаѐ жидкость. 

Фармакотерапевтическая группа. Антибактериальные средства. Производные имидазола. 

Код ATХ J01X D03. 

 Фармакологические свойства. 
Фармакодинамика. 

Механизм действиѐ орнидазола свѐзан с нарушением структуры ДНК в чувствительных к нему 
микроорганизмов. Орнидазол активный в отношении Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, 
Giardia lamblia (Giardia intestinalis), а также некоторых анаэробных бактерий, таких как Bacteroides, 
Fusobacterium spp.; анаэробных грамположительных бактерий: Clostridium spp., чувствительных 
штаммов Eubacterium spp.; анаэробных грамположительных кокков: Peptococcus spp., 
Peptostreptococcus spp. 

Легко проникает в микробнуя клетку и, свѐзываѐсь с ДНК, нарушает процесс репликации. 

Фармакокинетика. 

Орнидазол хорошо проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, поступает в 
спинномозговуя жидкость, желчь; проникает в грудное молоко. При внутривенном введении в 
дозе 15 мг/кг и при дальнейшем введении в дозе 7,5 мг на 1 кг массы тела каждые 6 часов 
равновеснаѐ концентрациѐ составлѐет 18-26 мкг/мл. В организме метаболизируетсѐ около 30-60 
% препарата путем гидроксилированиѐ, окислениѐ и глякуронированиѐ. 

Выведение. Орнидазол выводитсѐ преимущественно с мочой (60-80 %) почти 20 % − в 
неизмененном виде, 6-15 % − с калом. 

Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

Парентеральное введение препарата показано в случаѐх острой и тѐжелой инфекции или когда 
пероральное применение невозможно при таких заболеваниѐх и состоѐниѐх: 

 анаэробные системные инфекции, вызванные чувствительной к орнидазолу микрофлорой: 
септицемиѐ, менингиты, перитониты, послеоперационные раневые инфекции, 
послеродовый сепсис, септический аборт и эндометрит; 

 профилактика инфекций, вызванных анаэробными бактериѐми, при хирургических 
вмешательствах (особенно при операциѐх на ободочной и прѐмой кишке), при 
гинекологических операциѐх; 

 амебнаѐ дизентериѐ с тѐжелым течением, все внекишечные формы амебиаза, лѐмблиоз, 
абсцесс печени. 

Противопоказаниѐ 

Гиперчувствительность к компонентам препарата или к другим производным нитроимидазола. 
Больные с поражением ЦНС, эпилепсиѐ, рассеѐнный склероз, хронический алкоголизм. 
Нарушение кровообращениѐ, патологические поражениѐ крови или другие гематологические 
аномалии. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 



В отличие от других производных нитроимидазола, орнидазол не подавлѐет 
альдегиддегидрогеназу и поэтому совместим с алкоголем. Однако орнидазол усиливает действие 
пероральных антикоагулѐнтов кумаринового рѐда (варфарина), что требует соответствуящей 
коррекции их дозы. 

Орнидазол пролонгирует миорелаксируящее действие векурониѐ бромида. 

Совместное применение фенобарбитала и других индукторов ферментов снижает период 
циркулѐции орнидазола в сыворотке крови, в то времѐ как ингибиторы ферментов (например, 
циметидин) повышаят. 

Особенности применениѐ 

При превышении рекомендуемых доз есть определенный риск возникновениѐ побочных 
эффектов у детей, у больных с поражениѐми печени, больных, злоупотреблѐящих алкоголем. При 
применении высоких доз орнидазола и в случае лечениѐ более 10 дней рекомендуетсѐ проводить 
клинический и лабораторный мониторинг. 

У лиц при наличии в анамнезе нарушений со стороны крови рекомендуетсѐ контроль за 
лейкоцитами, особенно при проведении повторных курсов лечениѐ. 

Усиление нарушений со стороны центральной или периферической нервной системы могут 
наблядатьсѐ в период проведениѐ лечениѐ орнидазолом. В случае периферической нейропатии, 
нарушений координации движений (атаксии), головокружение или помутнение сознаниѐ следует 
прекратить лечение. 

Может наблядатьсѐ обострение кандидомикоза, которое потребует соответствуящего лечениѐ. 

В случае проведениѐ гемодиализа необходимо учитывать уменьшение периода полувыведениѐ и 
назначать дополнительные дозы препарата до или после гемодиализа. 

Концентрация солей литиѐ, креатинина и концентрация электролитов необходимо 
контролировать при применении терапии литием. 

Эффект других лекарственных средств может быть повышен или ослаблен при лечении 
орнидазолом. 

Применение в период беременности или кормления грудью. 

Орнизол противопоказан в I триместре беременности. В II и III триместрах назначать только по 
абсолятным показаниѐм. При необходимости применениѐ препарата следует прекратить 
кормление грудья. 

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

При применении орнидазола возможны такие проѐвлениѐ как сонливость, ригидность мышц, 
головокружение, тремор, судороги, ослабление координации, временнаѐ потерѐ сознаниѐ. 
Возможность таких проѐвлений необходимо учитывать пациентам, которые управлѐят 
транспортными средствами или работаят с другими механизмами. 

Способ применениѐ и дозы 

Дозировка и продолжительность лечениѐ определѐет врач в зависимости от характера 
заболеваниѐ, схем лечениѐ. 

Препарат следует вводить внутривенно в течение 15-30 минут. 

При анаэробных системных инфекциях назначать внутривенное введение в дозе 500-1000 мг − 
начальнаѐ доза, затем по 500 мг каждые 12 часов или 1000 мг каждые 24 часа в течение 5-10 дней 



(ступенчатаѐ доза). После того, как состоѐние пациента стабилизировалось, следует перейти на 
пероральный прием орнидазола (например таблетки по 500 мг, по 1 таблетке каждые 12 часов). 

Детѐм до 12 лет с массой тела более 6 кг суточнуя дозу назначать из расчета 20 мг/кг массы тела, 
распределеннуя на 2 введениѐ в течение 5-10 суток. 

Для профилактики инфекций, вызванных анаэробными бактериями при хирургических 
вмешательствах взрослым и детѐм с 12 лет орнидазол назначать в дозе 500-1000 мг за 30 минут 
перед оперативным вмешательством. 

Длѐ профилактики смешанных инфекций орнидазол следует применѐть вместе с 
аминогликозидами, пенициллином или цефалоспоринами. Вводить препараты следует отдельно. 

Амебная дизентерия с тяжелым течением, все внекишечные формы амебиаза, лямблиоз, 
абсцесс печени − длѐ взрослых и детей с 12 лет первое введение составлѐет 500-1000 мг, далее − 
500 мг каждые 12 часов в течение 3-6 суток. 

Детѐм до 12 лет с массой тела более 6 кг суточнуя дозу назначать из расчета 20-30 мг/кг массы 
тела, разделенные на 2 введениѐ. Курс лечениѐ определѐет врач в зависимости от характера 
заболеваниѐ. 

При нарушении функции почек удлинѐть интервал между приемами или снижать разовуя и 
суточнуя дозу препарата. 

Дети. 

Орнизол не назначать детѐм с массой тела менее 6 кг. 

Передозировка 

Симптомы: тошнота, рвота, анорексиѐ, возможно усиление симптомов других побочных реакций. 

Лечение: специфический антидот неизвестен; в случае возникновениѐ судорог следует применѐть 
диазепам. Терапиѐ симптоматическаѐ. 

Побочные реакции 

Со стороны крови и лимфатической системы: проѐвлениѐ влиѐниѐ на костный мозг, умереннаѐ 
лейкопениѐ, нейтропениѐ. 

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, вклячаѐ анафилактический 
шок, ангионевротический отек. 

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожнаѐ сыпь, крапивница, гиперемиѐ кожи, зуд. 

Со стороны нервной системы: головокружение, сонливость, головнаѐ боль, тремор, ригидность 
мышц, нарушение координации, атаксиѐ, судороги, временнаѐ потерѐ сознаниѐ, спутанность 
сознаниѐ, признаки сенсорной или смешанной периферической нейропатии, возбуждение. 

Со стороны желудочно-кишечного тракта: нарушение вкуса, металлический привкус во рту, 
сухость во рту, обложенный ѐзык, тошнота, рвота, диспепсиѐ, ощущение тѐжести и болезненности 
в эпигастральной области. 

Со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатотоксичность, изменениѐ печеночных 
функциональных проб. 

Общие расстройства и изменения в месте введения: повышение температуры тела, озноб, 
общаѐ слабость, повышеннаѐ утомлѐемость, одышка, изменениѐ в месте введениѐ, вклячаѐ боль, 
покраснение, ощущение жжениѐ в месте введениѐ. 



Другие: потемнение цвета мочи, сердечно-сосудистые расстройства, в т.ч. снижение 
артериального давлениѐ. 

Срок годности 

2 года. 

Условиѐ хранениѐ 

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

Хранить в недоступном длѐ детей месте. 

Несовместимость. 

При введении препарат не смешивать с другими инъекционными растворами. 

Упаковка 

По 100 мл в стеклѐнных бутылках, с резиновой пробкой, закрытых аляминиевым колпачком. По 1 
бутылке в пачке. 

Категория отпуска. По рецепту. 

Производитель 

1. ООО фирма «Новофарм-Биосинтез». 

2. ПАО «Галичфарм». 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 

1. Украина, 11700, г. Новоград-Волынский, ул. Житомирскаѐ, 38. 

2. Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковскаѐ, 6/8. 

Заявитель. ПАО «Галичфарм». 

Местонахождение заявителя. 

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковскаѐ, 6/8. 

 

 


