
Скорочена інструкція для медичного застосування 
лікарського засобу ЛАМІКТАЛ (1)

Склад:

діюча речовина: ламотриджин; 1 таблетка містить ламотриджину 5 мг (тільки таблетки, що диспергуються),  25 мг, 50 мг або 100 мг.

допоміжні речовини (таблетки): лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, повідон К30, натрію крохмальгліколят (тип А), заліза оксид

жовтий (Е 172), магнію стеарат.

допоміжні речовини (таблетки, що диспергуються): кальцію карбонат, гідроксипропілцелюлоза низькозаміщена, алюмінію магнію силікат, натрію 

крохмальгліколят (тип А), повідон К30, сахарин натрію, ароматизатор чорносмородиновий, магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки або Таблетки, що диспергуються.

Фармакотерапевтична група. Протиепілептичні засоби. Ламотриджин. Код АТХ N03A X09.

Показання.

Епілепсія.

Дорослі та діти віком від 13 років.

Додаткова терапія або монотерапія парціальних та генералізованих нападів епілепсії, включаючи тоніко-клонічні напади.

Напади, пов’язані із синдромом Леннокса-Гасто. Ламіктал призначають як додаткову терапію, але при синдромі Леннокса-Гасто він може бути 

призначений як початковий протиепілептичний препарат.

Діти віком від 2 до 12 років.

Додаткова терапія парціальних та генералізованих нападів епілепсії, включаючи тоніко-клонічні напади та напади, асоційовані із синдромом 

Леннокса-Гасто.

Монотерапія типових абсансів. 

Біполярний розлад.

Дорослі (віком від 18 років).

Запобігання депресивним станам у хворих із біполярним розладом І типу, які переважно страждають на депресивні стани.

Ламіктал не показаний для невідкладної терапії маніакальних або депресивних епізодів.

Протипоказання.

Ламіктал протипоказаний пацієнтам із відомою гіперчутливістю до ламотриджину або до будь-якого іншого компонента лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарати, що індукують або інгібують глюкуронізацію, можуть впливати на кліренс ламотриджину. 
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Особливості застосування.

Спеціальні застереження

Шкірні висипання

Протягом перших 8 тижнів від початку лікування ламотриджином може виникати побічна реакція з боку шкіри у вигляді висипань. У більшості

випадків висипання помірні і минають без лікування, однак повідомлялось про виникнення тяжких шкірних реакцій, що потребували госпіталізації та

припинення лікування Ламікталом. При появі висипань на шкірі слід негайно оглянути пацієнта (як дорослого, так і дитину) та припинити прийом

Ламікталу, якщо немає доказів, що шкірні висипання не пов`язані з прийомом препарату. Не рекомендується повторно починати лікування

ламотриджином, коли воно було припинено через появу висипань внаслідок попереднього лікування ламотриджином.

Загальний ризик виникнення шкірних висипань, очевидно, тісно пов`язаний з високими початковими дозами ламотриджину та перевищенням

рекомендованої схеми збільшення доз при терапії ламотриджином, а також із супутнім застосуванням вальпроату.

Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз (ГЛГ)

Повідомлялось про випадки ГЛГ у пацієнтів, які приймають ламотриджин. Терапію ламотриджином слід припинити, якщо альтернативна етіологія

виникнення вищезазначених симптомів не може бути встановлена.

Суїцидальний ризик

У хворих на епілепсію можуть виникати симптоми депресії та/або біполярного розладу і існують свідоцтва того, що хворі на епілепсію та біполярний

розлад мають підвищений суїцидальний ризик.

Гормональні контрацептиви

Вплив гормональних контрацептивів на ефективність ламотриджину

Були отримані дані, що комбінація «етинілестрадіол 30 мкг/левоноргестрель 150 мкг» збільшує виведення ламотриджину приблизно у два рази,

що, у свою чергу, зменшує рівень ламотриджину.

Вплив ламотриджину на ефективність гормональних контрацептивів

Пацієнти повинні своєчасно повідомляти про зміни в менструальному циклі, наприклад про появу раптової кровотечі.

Розвиток у дітей

Даних стосовно впливу ламотриджину на зростання, статеве дозрівання, формування когнітивних, емоційних та поведінкових функцій немає.
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Епілепсія

Раптове припинення прийому Ламікталу, як і інших протиепілептичних засобів, може спровокувати збільшення частоти нападів. За винятком тих

випадків, коли стан пацієнта вимагає раптового припинення прийому препарату, дозу Ламікталу слід зменшувати поступово, не менше 2 тижнів.

Може спостерігатися суттєве клінічне погіршення у частоті виникнення нападів замість покращення стану. У хворих, які мають більше ніж 1 тип

нападів, покращення контролю за одним типом нападів слід ретельно зважити у порівнянні із погіршенням контролю за іншим типом нападів.

Лікування ламотриджином може загострювати міоклонічні напади. При лікуванні дітей з типовими малими епілептичними нападами ефект

досягається не у всіх пацієнтів.

Фертильність

Застосування Ламікталу в репродуктивних дослідженнях на тваринах не порушувало фертильності. Даних про вплив Ламікталу на фертильність у 

людей немає.

Тератогенність

Ламіктал є слабким інгібітором дигідрофолат-редуктази. Теоретично існує ризик уроджених вад плода людини, якщо жінка під час вагітності 

лікується інгібіторами фолатів. Однак репродуктивні токсикологічні дослідження Ламікталу на тваринах у дозах, що перевищували терапевтичні 

дози для людей, не виявили тератогенного ефекту.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Ризик, пов’язаний із прийомом ламотриджину

Вагітність

Велика кількість даних щодо вагітних жінок, що отримували монотерапію ламотриджином протягом першого триместру вагітності (більше 8700), не 

вказують на суттєве підвищення ризику виникнення серйозних вроджених вад розвитку, в тому числі оральних ущелин. Якщо терапія Ламікталом

вважається необхідною під час вагітності, рекомендується його застосування у мінімально можливій терапевтичній дозі. Концентрації 

ламотриджину в сироватці крові слід контролювати до, під час та після вагітності, а також незабаром після пологів. Слід розглянути можливість 

прийому фолієвої кислоти під час планування вагітності та на ранніх стадіях вагітності.

Період годування груддю

Ламотриджин у різних концентраціях проникає в грудне молоко, в результаті чого загальна концентрація ламотриджину в немовляти може досягати 

приблизно 50 % від концентрації ламотриджину, зареєстрованої у матері. Необхідно співвідносити потенційну користь від годування грудним 

молоком та можливий ризик розвитку небажаних реакцій у немовляти.
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Спосіб застосування та дози.

Ламіктал, таблетки, слід ковтати цілими, не розжовуючи та не розламуючи. 

Ламіктал, таблетки, що диспергуються, можна розжовувати, розчиняти у невеликій кількості води (як мінімум достатньої, щоб вкрити всю таблетку) 

або ковтати цілими, запиваючи невеликою кількістю води. Якщо розрахункова доза ламотриджину не є кратною цілим таблеткам, доза, що 

застосовується, повинна відповідати найближчій меншій кількості цілих таблеток.

Епілепсія.

Рекомендовані схеми лікування епілепсії для дорослих та дітей віком від 13 років.

Схема лікування 1-й + 2-й тижні 3-й + 4-й тижні Звичайна підтримуюча доза

Монотерапія: 25 мг/добу

(один прийом)

50 мг/добу

(один прийом)

100 – 200 мг/добу (один або два прийоми).

Для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на 50 – 100 мг кожні один або

два тижні до досягнення оптимальної відповіді.

Деяким пацієнтам була потрібна доза 500 мг/добу для досягнення бажаної відповіді.

Інформацію щодо додаткової терапії дивіться у повній Інструкції для медичного застосування лікарського засобу Ламіктал.

Діти віком від 2 до 12 років: рекомендована схема лікування епілепсії (загальна добова доза в мг/кг маси тіла/добу).

Схема лікування 1-й + 2-й тижні 3-й + 4-й тижні Звичайна підтримуюча доза

Монотерапія типових 

абсансів

0,3 мг/кг/добу (один 

або два прийоми на 

добу)

0,6 мг/кг/добу (один 

або два прийоми на 

добу)

1 – 15 мг/кг/добу (один або два прийоми на добу).

Для досягнення підтримуючої дози її слід збільшувати максимум на

0,6 мг/кг/добу кожні один або два тижні до досягнення оптимальної

відповіді, максимальна підтримуюча доза – 200 мг/добу.

Інформацію щодо додаткової терапії дивіться у повній Інструкції для медичного застосування лікарського засобу Ламіктал. Для 

забезпечення підтримання терапевтичної дози необхідно контролювати масу тіла дитини та змінювати дозу в разі зміни маси тіла.
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Діти віком до 2 років.

Ламіктал не рекомендується для застосування дітям віком до 2 років.

Біполярний розлад.

Інформацію дивіться у повній інструкції для медичного застосування препарату Ламіктал. Ламіктал не рекомендується для застосування дітям із 

біполярними розладами (віком до 18 років).

Передозування.

Є повідомлення про випадки гострого передозування, включаючи летальні випадки. У разі передозування пацієнта необхідно госпіталізувати для 

проведення відповідної підтримуючої терапії.

Побічні реакції.

Частотні категорії отримані в ході контрольованих клінічних досліджень (монотерапії епілепсії (позначені як †) та біполярного розладу (позначені як 

§)). За відсутності даних контрольованих клінічних досліджень частотні категорії були отримані з іншого клінічного досвіду.

Дуже часто (≥ 1/10): головний біль§, шкірний висип†§.

Часто (≥ 1/100, < 1/10): агресія, роздратованість, сонливість†§, запаморочення †§, тремор†, безсоння†, тривожний стан§, нудота†, блювання†, 

діарея†, сухість у роті§, артралгія§, стомлюваність†, біль§, біль у спині§.

Повний опис небажаних реакцій дивіться у повній Інструкції для медичного застосування лікарського засобу Ламіктал.

Термін придатності. 3 роки.

Категорія відпуску. За рецептом.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому та захищеному від світла місці при температурі нижче 30 С.  

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Р.п. № UA/0452/02/01, № UA/0452/02/02, № UA/0452/02/03 від 23.04.2020. 

Р.п. №UA/0452/01/01, №UA/0452/01/02,  №UA/0452/01/03,  №UA/0452/01/04 від 05.06.2020.

Термін дії необмежений. 

Перед призначенням та застосуванням обов’язково ознайомтесь з повним текстом Інструкції для медичного застосування лікарського 

засобу Ламіктал.



Торгові марки належать на правах власності або ліцензовані групою компаній GSK © 2021 Група компаній GSK 

або її ліцензіар.

За додатковою інформацією звертайтеся до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»: 02152, м. Київ, 

пр-т Павла Тичини, 1-В, тел.: (044) 585-51-85.

Повідомити про небажане явище Ви можете до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» за тел. (044) 

585-51-85 або на email oax70065@gsk.com, повідомити про скаргу на якість препарату за тел. (044) 585-51-85 

або +380 (50) 381-43-49, або на e-mail ua.complaints@gsk.com, ознайомитися з інструкціями для медичного 

застосування лікарських засобів та задати запитання службі медичної інформації Ви можете тут 

https://gskpro.com/uk-ua/  

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників України
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