
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу 

 

КЛІМАКСАН ГОМЕОПАТИЧНИЙ 

 

Склад: 

діючі речовини:  1  таблетка  містить Cimicifuga C200 – 0,8 мг, Lachesis C50 – 0,8 мг, Apis C200 – 

0,8 мг; 

допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат. 

 

Лікарська форма. Таблетки. 

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки плоскоциліндричної форми з фаскою, білого або 

майже білого кольору. 

 

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.  

 

Фармакологічні властивості. 

Препарат усуває вегетосудинні розлади, зумовлені гормональним дисбалансом, який характерний 

для передклімактеричного та клімактеричного періодів. Чинить помірну седативну дію. 

 

Клінічні характеристики. 

Показання. 

Застосовується як симптоматичний засіб у терапії проявів клімактеричного синдрому 

(дратівливість, емоційна лабільність, порушення сну, головний біль, запаморочення, серцебиття, 

підвищена пітливість, припливи). 

 

Протипоказання. 
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату; вагітність і період годування 

груддю. 

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
Випадків несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровано.  

За необхідності препарат можна застосовувати сумісно з іншими засобами. 

 

Особливості застосування. 

До складу препарату входить лактоза, у зв’язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам 

із вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та при вродженій 

лактазній недостатності. 

Хворим на цукровий діабет слід пам’ятати, що 1 таблетка препарату містить 0,2136 г лактози, що 

відповідає 0,018 хлібним одиницям (ХО). Максимальна добова доза препарату становить 4 

таблетки, що відповідає 0,072 ХО. 

В період проведення курсу лікування препаратом рекомендується не рідше 1 разу на 2 місяці 

консультуватися з лікарем з метою можливої корекції терапії. 

 

При прийомі гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове загострення наявних 

симптомів (первинне погіршення). У цьому випадку слід припинити прийом препарату і 

проконсультуватися з лікарем. 

 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Препарат протипоказаний до застосування у жінок в період вагітності та годування груддю. 

 



Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 

механізмами.  

Дані про вплив на швидкість реакції відсутні, тому слід приймати препарат з обережністю. 

 

Спосіб застосування та дози. 
Препарат приймають внутрішньо. Разова доза – 1 таблетка. Таблетку тримають у роті (не 

розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення. 

Препарат приймають щодня 2 рази на добу, вранці і ввечері.  

При тяжкому перебігу клімаксу можливе збільшення кількості прийомів препарату до 3–4 разів на 

добу. 

Рекомендована тривалість лікування препаратом – 1–2 місяці. 

За необхідності курс лікування можна повторити через 2–3 тижні. 

 

Діти. 

Препарат не застосовують дітям. 

 

Передозування.  

При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що 

входять до складу препарату. 

  

Побічні реакції. 
Можливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату. 

 

Термін придатності. 
3 роки. 

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

 

Умови зберігання. 

Зберігати при температурі не вище 25 °С. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

 

Упаковка. 

По 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці. 

 

Категорія відпуску. 

Без рецепта. 

 

 

Виробник. 

ЗАТ Сантоніка. 

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. 

Вул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунаське м. сам., LT-46353, Литва. 

 

Заявник. 

ТОВ "Матеріа Медика-Україна". 

 

Місцезнаходження заявника. 

Україна, 03062, м. Київ, вул. Нивська, буд. 20, 

тел.: +380 (44) 400-90-78. 


