
 
ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату
 

МЕГАЗІР
(MEGASIR)

 
Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 капсула містить чорниці екстракту сухого стандартизованого                    (25 % антоціанідинів)* у перерахуванні на антоціанідини 44,25 мг, лютеїну 20 % FS
у перерахуванні на лютеїн 6 мг, зеаксантину 20 % FS у перерахуванні на зеаксантин 1,2 мг; 
допоміжні   речовини: лецитин, віск жовтий, олія соняшникова; 
склад оболонки желатинової капсули: желатин, гліцерин, вода очищена, метилпарагідроксибензоат (Е 218), пропілпарагідроксибензоат (Е 216), титану діоксид          (Е 171),  
діамантовий блакитний (Е 133), заліза оксид чорний (Е 172), кармоїзин (Е 122). 
* екстрагент етанол 70 %.
 
Лікарська форма.   Капсули. 

М'які желатинові капсули овальної форми зі швом, пружні, темно-фіолетового кольору; вміст капсул – масляниста суспензія темно-коричневого  кольору, кисла на смак. 
 
Назва і місцезнаходження виробника.
Унітарне підприємство «Мінськінтеркапс». 
Республіка Білорусь, 
220075, м. Мінськ, вул. Інженерна, 26.
Тел./факс (+ 37517) 344-18-66
e-mail: info@mic.by . www.mic.by.
 
Фармакотерапевтична група.  Офтальмологічні засоби. Код АТС S01X. 

Фармакологічна активність лікарського засобу Мегазір обумовлена комплексною дією активних компонентів: сухого екстракту чорниці, лютеїну і зеаксантину. 
Екстракт чорниці містить антоціаніди, які чинять протизапальну та антиоксидантну дію. Вони сприяють покращенню реологічних властивостей крові зменшуючи 
тромбоутворення, укріпленню стінки кровоносних судин (ефект зумовлений здатністю антоціанідів впливати на регуляцію біосинтезу колагену), а також прискорюють 
відновлення знебарвленого родопсину.
Специфічні каротиноїди лютеїн та зеаксантин містяться у кришталику і сітківці ока та забезпечують захист фоторецепторних клітин від кисневих радикалів, індукованих світлом.
Лютеїн і зеаксантин чинять антиоксидантну, екранізуючу та поглинаючу дію.
 
Показання для застосування.
Профілактика та в складі комплексного лікування:
- міопії; 
- діабетичної ретинопатії; 
- гіпертонічної ретинопатії; 
- порушень механізмів адаптації зору до темряви як при нічному, так і при сутінковому зору; 
- дистрофічних захворювань сітківки; 
- вікової макулярної дегенерації сітківки; 
- катаракти; 
- оклюзії судин сітківки; 
- зорової астенопії (у тому числі у дітей віком від 7 років). 
Мегазір застосовують також для профілактики погіршення зору при підвищеному зоровому навантаженні на очі, для усунення ознак зорової стомленості, а також у 
комплексній відновлювальній терапії при станах після оперативного втручання (ФРК, відшарування сітківки тощо). 
 
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
 
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Не застосовують.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з   іншими механізмами. Не впливає. 
Діти.
Препарат застосовують дітям віком від 7 років після консультації з лікарем.
 
Спосіб застосування та дози.
Дорослим і дітям віком від 7 років застосовують по 1 капсулі 2-3 рази на добу після їди протягом місяця, далі – по 1 капсулі 1 раз на добу протягом наступних двох місяців.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
 
Передозування.
Про випадки передозування не повідомлялося. 
У разі випадкового передозування препарату показано промивання шлунка, прийом активованого вугілля; при необхідності проводять симптоматичну терапію.
 
Побічні ефекти.   Можливі алергічні реакції.
У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види вза ємодій.
Не описані.
 
Термін придатності.   2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 
Умови зберігання. Зберігати у захищеному від вологи та світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.  
 
Упаковка. По 10 капсул у блістері, по 2 блістери в пачці.
 
Категорія відпуску.   Без рецепта.
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