
НОВИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ 

 ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПОВНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ 
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ЗА ПОСИЛАННЯМ: 

HTTPS://WWW.DARNITSA.UA/CATALOG/EFSTAT2
Заявник. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». 

Місцезнаходження заявника та його адреса місця провадження діяльності.  
Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспiльська, 13.   

Виробник. Дженефарм СА. Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його 
діяльності. 18 км Мерезонoc Аве, Палліні Аттікі, 15351, Греція

У міжнародних дослідженнях 
фебуксостат:

зменшував частоту та тяжкість нападів  
подагри при тривалому застосуванні1

сприяв зворотному розвитку тофусів6

затримував прогресування ниркової дисфункції у 
хворих з гіперурикемією2

Цінності бренду Ефстат

Доведена біо-
еквівалентність3

  Ціна в аптеках 
за упаковку  

80 мг № 28 від  
470 грн4

Безкоштов-
на доставка 

кур’єром при 
онлайн замов-
ленні з Ліки245

ЕФСТАТ
Фебуксостат
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ЕФСТАТ. Р.П. UA/17530/01/01; UA/17530/01/02
Склад: діюча речовина: febuxostat; 1 таблетка, вкрита плівковою обо-
лонкою, містить фебуксостату 80 мг або 120 мг; Фармакотерапевтич-
на група. Лікарські засоби для лікування подагри. Лікарські засоби, що 
пригнічують утворення сечової кислоти. Фебуксостат. Код АТХ М04А 
А03. Показання. Для дозування 80 мг та 120 мг. Лікування хронічної 
гіперурикемії при захворюваннях, що супроводжуються відкладанням 
кристалів уратів, у тому числі при наявності тофусів та/або подагрично-
го артриту в даний час чи в анамнезі. Для дозування 120 мг. Лікування та 
профілактика гіперурикемії у дорослих пацієнтів, які піддаються хіміоте-
рапії з приводу гематологічних злоякісних новоутворень з помірним або 
високим ризиком синдрому лізису пухлини (СЛП). Лікарський засіб по-
казаний дорослим пацієнтам. Протипоказання. Підвищена чутливість 
до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин лікарсько-
го засобу. Спосіб застосування та дози. Подагра. Рекомендована 
доза становить 80 мг 1 раз на добу перорально, незалежно від вживан-
ня їди. Якщо концентрація сечової кислоти в сироватці крові перевищує  
6 мг/дл (357 мкмоль/л) після 2–4 тижнів лікування, слід розглянути під-
вищення дози фебуксостату до 120 мг 1 раз на добу. Ефект лікарського 
засобу виявляється досить швидко, що робить можливим повторне ви-
значення концентрації сечової кислоти через 2 тижні. Метою лікування є 
зменшення концентрації сечової кислоти та підтримка її на рівні менше  
6 мг/дл (357 мкмоль/л). Тривалість профілактики нападів подагри ста-
новить не менше 6 місяців. Синдром лізису пухлини (СЛП). Рекомендо-
вана доза становить 120 мг 1 раз на добу. Застосовують перорально, 
незалежно від вживання їди. Застосування Ефстату слід розпочинати за 
два дні до початку цитотоксичної терапії і продовжувати щонайменше 
7 діб, однак прийом лікарського засобу можна подовжити до 9 діб від-
повідно до тривалості хіміотерапії та клінічної оцінки. Спосіб застосу-
вання. Застосовують перорально незалежно від прийому їди. Діти. За-
стосування фебуксостату пацієнтам віком до 18 років не показано через 
відсутність досвіду його застосування в педіатрії. Побічні реакції. Най-
частішими побічними реакціями у клінічних дослідженнях (4072 пацієн-
ти, які застосовували дозу від 10 до 300 мг) та в процесі постмаркетинго-
вого нагляду у пацієнтів з подагрою були загострення (напади) подагри, 
порушення функції печінки, пронос, нудота, головний біль, висипання та 
набряки. Ці реакції були у більшості випадків, легкого та середнього сту-
пеня тяжкості. Під час постмаркетингового нагляду були повідомлення 
про рідкісні випадки серйозних реакцій гіперчутливості на фебуксостат, 
деякі з них супроводжувалися системними реакціями. Термін придат-
ності. 3 роки. Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при 
температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. 
Упаковка. По 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці. Категорія 
відпуску. За рецептом. Повна інформація про лікарський засіб 
міститься в інструкціях для медичного застосування. Заявник.  
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Місцезнаходження заявни-
ка та його адреса місця провадження діяльності. Україна, 02093,  
м. Київ, вул. Бориспiльська, 13. Виробник. Дженефарм СА. Місцезна-
ходження виробника та адреса місця провадження його діяльно-
сті. 18 км Мерезонoc Аве, Палліні Аттікі, 15351, Греція.
* Даний вираз є рекламним слоганом та не свідчить про гарантований 
ефект від застосування лікарського засобу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРИЗНАЧЕНА ВИКЛЮЧНО ДЛЯ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАННЯХ 
ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ТА ЛІКАРІВ, А ТАКОЖ 
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА СЕМІНАРАХ, 
КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ З МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ


