ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
_______________ № ____________
Реєстраційне посвідчення
№ ____________________________
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
МАКСІСОРБ
Склад:
діюча речовина: діоксид кремнію;
1 пакетик містить 1 г діоксиду кремнію;
1 флакон містить 2 г або 12 г діоксиду кремнію.
Лікарська форма. Порошок для оральної суспензії.
Основні фізико-хімічні властивості: білий або майже білий, світлий, дрібнодисперсний,
аморфний порошок.
Фармакотерапевтична група.
Ентеросорбенти. Код АТХ А07В С.
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Препарат сорбцiйної дії. Шляхом адсорбції зв'язує та виводить з організму токсини екзогенного
та ендогенного походження, харчові і бактеріальні алергени, мікробні ендотоксини, токсичні
продукти, що утворюються в процесі розпаду білків у кишечнику.
Фармакокінетика.
Препарат практично не всмоктується з кишечнику.
Клінічні характеристики.
Показання.
Гострі кишкові захворювання, що супроводжуються діарейним синдромом (сальмонельоз,
харчові токсикоінфекції); у комплексній терапії вірусних гепатитів А і В.
Протипоказання.
Індивідуальна підвищена чутливість до препарату. Виразкова хвороба шлунка та
дванадцятипалої кишки в стадії загострення, виразки та ерозії слизових оболонок тонкого та
товстого відділів кишечнику, непрохідність кишечнику. Дитячий вік до 1 року.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
При одночасному застосуванні препарату та ацетилсаліцилової кислоти посилюється процес
дезагрегації тромбоцитів.
Про одночасне застосування будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.
Особливості застосування.
Діоксид кремнію застосовують за 1 годину до вживання їжі або застосування інших лікарських
засобів.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Не рекомендується застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю.
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Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими
механізмами.
Не впливає.
Спосіб застосування та дози.
Препарат застосовують у вигляді водної суспензії, яку приймають внутрішньо за 1 годину до
вживання їжі або застосування лікарських засобів.
Якщо хворий не може приймати ентеросорбент самостійно, суспензію вводять у шлунок через
зонд.
Для приготування суспензії охолоджену кип’ячену воду в кількості 250 мл додають у пляшку,
яка містить 12 г препарату; 20 мл отриманої суспензії (повна столова ложка) містить приблизно
1 г препарату.
При використанні меншої дози препарат з флакона (2 г) або пакетика (1 г) висипають у склянку,
потім до нього додають охолоджену кип’ячену воду з розрахунку 20 мл на 1 г препарату та
злегка збовтують.
Для дітей від 1 до 7 років добова доза становить 150-200 мг на 1 кг маси тіла. Добову дозу
препарату у вигляді суспензії розподілити на 3-4 прийоми.
Добова доза препарату для дорослих та дітей віком від 7 років становить 12 г. Добову дозу
препарату у вигляді суспензії розподілити на 3 прийоми.
Приготовлену суспензію слід зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С не більше 24 годин.
При гострих кишкових захворюваннях лікування доцільно розпочинати з максимальної разової
дози, яка не перевищує половину добової норми. Курс лікування – 3-5 діб, за необхідності може
бути збільшений до 10-15 діб.
Курс лікування вірусних гепатитів у дозах, зазначених вище, становить 7-10 днів і залежить від
тяжкості перебігу захворювання.
Діти.
Не призначають дітям віком до 1 року.
Передозування.
Про випадки передозування повідомлень не було. При прийомі препарату у завищених дозах
може спостерігатись ускладнення випорожнення.
Побічні реакції.
У поодиноких випадках можлива тимчасова затримка випорожнення.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності.
3 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на
упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 ºС в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка. По 12 г у флаконі № 1, по 2 г у флаконі № 12, по 1 г у пакетику № 24.
Категорія відпуску.
За рецептом.
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Виробник.
ПАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 131, Ш.
Заявник.
ТОВ «Українська фармацевтична компанія».
Місцезнаходження заявника.
Україна, 02660, м. Київ, вул. Старосільська, 1, У.
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Дата останнього перегляду.
Утверждено
Приказ Министерства охраны
здоровья Украины
28.03.2016 № 273
Регистрационное удостоверение
№UA/14999/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
для использования медицинского лекарственного средства
МАКСИСОРБ
Состав
действующее вещество: диоксид кремния;
1 пакетик содержит 1 г диоксида кремния;
1 флакон содержит 2 г или 12 г диоксида кремния.
Лекарственная форма. Порошок для оральной суспензии.
Основные физико-химические свойства: белый или почти белый, светлый, мелкодисперсный,
аморфный порошок.
Фармакологическая группа.
Энтеросорбенты. Код АТХ А07В С.
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика.
Препарат сорбционного действия. Путем адсорбции связывает и выводит из организма
токсины экзогенного и эндогенного происхождения, пищевые и бактериальные аллергены,
микробные эндотоксины, токсичные продукты, образующиеся в процессе распада белков в
кишечнике.
Фармакокинетика.
Препарат практически не всасывается из кишечника.
Клинические характеристики.
Показания.
Острые кишечные заболевания, сопровождающиеся диарейным синдромом (сальмонеллез,
пищевые токсикоинфекции) в комплексной терапии вирусных гепатитов А и В.
Противопоказания.
Повышенная чувствительность к препарату. Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистых оболочек тонкого и
толстого отделов кишечника, непроходимость кишечника. Детский возраст до 1 года.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
При одновременном применении препарата и ацетилсалициловой кислоты усиливается
процесс дезагрегации тромбоцитов.
Об одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить
врачу.
Особенности применения.
Диоксид кремния применяют за 1 час до еды или применения других лекарственных средств.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими
механизмами.
Не влияет.
Способ применения и дозы.
Препарат применяют в виде водной суспензии, которую принимают внутрь за 1 час до еды
или применения лекарственных средств.
Если больной не может принимать энтеросорбент самостоятельно, суспензию вводят в
желудок через зонд.
Для приготовления суспензии охлажденную кипяченую воду в количестве 250 мл добавляют
в бутылку, которая содержит 12 г препарата; 20 мл полученной суспензии (полная столовая
ложка) содержит примерно 1 г препарата.
При использовании меньшей дозы препарат из флакона (2 г) или пакетика (1 г) высыпают в
стакан, затем в него добавляют охлажденную кипяченую воду из расчета 20 мл на 1 г препарата
и слегка взбалтывают.
Для детей от 1 до 7 лет суточная доза составляет 150-200 мг на 1 кг массы тела. Суточную
дозу препарата в виде суспензии разделить на 3-4 приема.
Суточная доза для взрослых и детей от 7 лет составляет 12 г. Суточную дозу препарата в
виде суспензии разделить на 3 приема.
Приготовленную суспензию следует хранить при температуре от 2°С до 8°С не более 24
часов.
При острых кишечных заболеваниях лечение целесообразно начинать с максимальной
разовой дозы, не превышающей половину суточной нормы. Курс лечения - 3-5 дней, при
необходимости может быть увеличен до 10-15 суток.
Курс лечения вирусных гепатитов в дозах, указанных выше, составляет 7-10 дней и зависит
от тяжести течения заболевания.
Дети.
Не назначают детям до 1 года.
Передозировки.
О случаях передозировки сообщений не было. При приеме препарата в завышенных дозах
может наблюдаться задержка стула.
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Побочные реакции.
В редких случаях возможна временная задержка стула.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности.
3 года.
Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения.
Хранить при температуре не выше 25 ° в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка. По 12 г во флаконе № 1, по 2 г во флаконе № 12 по 1 г в пакетике № 24.
Категория отпуска.
По рецепту.
Производитель.
ПАО «Биолик».
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.
Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Ленина, 131, Ш.
Заявитель.
ООО «Украинская фармацевтическая компания».
Местонахождение заявителя.
Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1, У.

Дата последнего пересмотра 28.03.2016
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